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 | رع كي ا

 | يجد قيال رج
 1 رع ا

 أ ىسمور») نيل سكس» هم
 [ يايا . 11١0 خاطب تا تأ 0
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 ال
 ا

 ا
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 ١" ح<ةسو . 83 32 08 0-2 5 9 م
 5 ىلع مالسإلا ةّبح هلعج يذلاو , نيلسرملا متاخو فرشأ ىلع ميركلا نارقلا َلَّرن يذلا ؛ ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 . نيّدلا موي ىلإ 2 نيمّلاعلا

 0 7 - 02 3 5 7 ك

 5 « ميوقلا نيّدلا ٌبحاص هب ناكف ,ميكحلا ركذلا نم هيلإ ّيحوأ ام غلب يذلا «نيمألا هللا لوسر دمحم انِدّيس ىلع ٌمالسلاو ةالصلاو
 0 1 ع ا ا 2 .

 / . نيّدلا موي ىلإ هتّمُأ نم هعبت نمو نيعمجأ هبحصو هلآو هيلعهللا لصف « نيملاعلا ٌبر جابنم ىلإ هلالخ نم اعد يذلا « ميقتسملا طارصلاو
: 5 

 ١ 5 ١

 ' : ةّنجْلا باتك يف هحيحص يف ملسم مامالا ىور
 ١ 4 : ع سيفا | 3 ١ ل 4
 0 اباتك كيلع ُتلزنأو « كب َيَِبباو , َكَيلعْبال كنعب امّنِإ ف : لاق هنأ ىلاعتو كرابت ِهّبر نع يوري ملسو هلاو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ

 1 ا ١ 0 .© ًاناظقيو ًافان ُهؤرقت لمالكي ال

 ل
 سي 2

 ؛ هيلإ ىلاعت ُهللا ُهٌعفرِي ثيح « اهيلع نمو ّضرألا ُهللا تري ىتح راثدنالاو لاوزلا نم ظوفحم نيملاعلا بر ُمالك ميركلا ٌباتكلا اذهف

 ش . ٌدوعي هيلإو جرخ ُهنمف
 مارس دش" سام عام ِك 5 5 . 7 00 0 يا ا ا 00 6 0 ٠
 هل اًنِإو ٌركذلا انلّرن نحن اّنِإ > : ّقحلا هلوق يف كلذ نع وهب ٌريخأ اهف هتياعرو هظفحب ىلاعتو كرابت ُهَللا لفكت يذلا مظعلا ٌباتكلا اذه

 0 2 1 0 21 و - 27 0 2 0

 اذه ةئاروي مظعلا ٍناشلا ةبحاص اَهلعجف « ملسو هلاو هيلعدللا ىلص ٍدمحم هبيبحو ُهافطصمو هلوسرو ِهّيبن ةّمأ هب فرش دق ؛ «# نوظِفاحل
 وه باتكلا نم َكيلإ انْيَحْوُأ يذلاو 9 : هناحبس لوقي ثيح ميكحلا ركذلا يآ يف هنّيب ابف كلذو « نيملاعلا بر لوسر نع ميركلا باتكلا

 ميمو ٌديصتقُم مهتمو هيسفنل ملاظ مُهنمف اندابع نم اَنْيفَطْصا َنيذلا باتكلا انْئرْوأ من . يصب ربح هدابعب هللا نإ ِهْيَدَي نوب ا ًاقُدَصُم حلا
 ىلإ هاحوأ يذلا ٌباتكلا اذه نأ : رطاف ةروس نم نيتيآلا نيتاه يف هناحبس ربخأف ؛ 4 ريبكلا لْضفلا وه َكِلذ «وللا ِنْذِِب ِتاَرْيخلاب ٌقِباَس

 وري# 7 ع . ر# ميار يو 1

 هّتما هتئارول ىفطصا ؛ نيلسرملاو ءايبنالا هناوخإ ىلع يحولا نم هلبق نم َلِزنأ ال قّدصملا ّقحلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ميركلا هلوسر

 اهاّينُدو اهِتْلد يف هب ٌتَدِعَسُف اهل ىلاعت ُهللا َدارأ 5 ثناكف « هللاب ُنمْوُنو ركنملا نع ىبنتو فورعملاب ٌرمأت سانلل ٌتجرخأ ةّمأ َريخ هب ّنوكتل
 اا . ٌريبكلا لضفلا وه كلذو « اهترخاو

 ؟ هللا لوسر اي ْمُه نَم : اولاق !؟ « سانلا نم َنْيِلْهَأ هلل َنِإ :  عحيحص نسب ماحلا هاور ايف ] ملسو هلآو هيلع هللا لصدللا لوسر لاق

 ..!! ميركلا َبَسَّنلاو مظعلا فرشلا اذه َلانو « مهنم ناك نَم َءاَنَه ايف « ُهُتَّصاو هللا ٌلْمُأ ْمُه !! نارقلا ٌلهأ » : لاق

 َلَمَجَأ امو ! ِهيْدَه نع اورْيِسَي نأ سائلا ىّرخُأ امو ! هجابنم ىلع يضمت نأ َمايألا َرَدَجَأ امو ! هتوالتب ىَضَُت نأ َرامعألا ٌّنحأ امف

 ش ! وروثب َرْيَتَست نأ لوقغعلا

 عم ةكراشملاب فيرشلا بجاولا اذه قيقحت وحن يعسلاب ٌتمق دقف ؛ ةيمالسإلا تابجاولا نم مبركلا نارقلاب ٌماّتهالا ناك املو .. اذه

 هريسفتو لجو ّرع هللا باتك ةمدخ ةّنامأ لمح يذلا ,هاعرو ىلاعت هللا هظفح « همولعو ,يركلا نارقلا ةعابطل ةصاصع نبا ١ راد ريدم

 ٌردصأف « روُربملا لمعلا اذه زيبس يف هئربخو ُهَدهَجَو ُهَلام لذبف « همولعو
 1 « ِةَييِشَقلا لّلخلا ٍتاذ , ٍفيِرَّشلا ِضَح ملا ِتاَعَبَط ْنِم ديدعلا

 ٍتاقيلعَتلاو ٍةيريِسمَتلا .شياوملاب ٍةاَشَوملا ةفيرشلا فحاصملا نم ٍتاعبَط ٍراَدْصِإ ىلإ ُهُتبغر ثهجنا مث « ٍناقتالاو ِطبَّلاو ةياتِعلاب ٍةَمِسّنلا
 غلاب نم ناكو . ءىراقلا ٍةدافال نكمم ردق ربكأ قيقحتل كلذو ؛ ةّينارقلا تابسانملا ّنم ديدعلا دنع ةّيوبنلا ٍثيداحألا ركذ عم « ةيملعلا

 , ةكرابملا لامعألا هذه نم ٌردصيام رش « هاعزو ىلاعت هللا هظفح © فاّسع لداع » ذاتسألا ةرادإب ةرماعلا « رئاشبلا ) راد يلوت رورسلا

 ةينمألاو « لمعلاب لوقلا ٌتنرق ْدَق يّنأو اذه . ىلاعت هللا همحر « ريثك نبا ريسفت راصتخخا يف ريسافتلا ٌرجوأ ١ وهو الأ اهّوُأ رشنب ُتماقف

 بر لضفب نيمّركملا ّنِم ٌتنكف ُتْمَهاَسف « ُهّيِعاتمو ُهَقاشَم ّلع نّوَهو « ليبنلا ليبسلا اذه ٌكولس يل ىلاعتو كرابت ُهّللا َرّسيف ؛ لعفلاب
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 م تت
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 اهحضوأو اهلهسأو ٍةرابع زجوأب يعم ىتأف ؛ يقشمدلا يشرقلا ريثك نب ليعامسإ ظفاحلا مامالل « مظعلا نآرقلا ريسفت » راصتخخا يف نيملاعلا
 ُثمق ينأ ىوس « هتعدتبا رمأب الو ُةئركتبا ٍءيشب ِتآ ملف « دحاولا فرحلاب ريثك نبا مامالا مالك مالكلاو كلذ نوكي ال فيكو « اهي
 يف ريسافتلا زجوأ ] ىلاعت هللا دمحب ىتأف « ٍةيوَرو ةيارد ّلكب اهُئبنأو « ٍةقدو ٍةنامأ ٌلكب اهّتلقنف « هتاليوأت نيبأو هتاريسفت حضوأ راصتخاب

 يناعم ىلإ ةراشإ لمجأو ةرابع حضوأب ىلاعت هللا لضفب ًءاجف « ريسعت الو ٍديقْعَت الو ء ريصقت الو لالخإ ريغب « [ ريثك نبا ريسفت راصتخا
 ركشلاو دمحلا هللف « ليزنتلا مِلاَعَم ةمدخ رامضم يف نيلماعلا نم ينلعج نأب , ليلجلا ُريزعلا اهيَمّركأ ًةمارك نحب ناكف ؛ ريدقلا هللا مالك

 .. ليزحجلا لضفلا اذه ىلع

 مث « ودعاوقو ريسفتلا لوصأ نم ِتامّدقُم ني « ريسفتلا ملعو نارقلا مولع لاح يف ةّماه ًاثوحب ريسفتلا اذه يدي َنيب ٌتمّدق دقلو
 مث «ريبكلا ريسفتلا اذه راصتخا يف اهّتكلس يتلا ةّيجبملا َةَطْخلا ُتركذ مث ء هريسفت يف ُهَيِبنمو « ريثك نبا ظفاحلا مامإلا ةمجرت ٌتركذ

 روس لوزن غيراتب ريسفتلا اذه ُتقطأ مث «هنيودتو نآرقلا عمج خيرات» لمحم ركذب كلذ ُثبقعأ مث . ليترتلاو ديوجتلا دعاوق مهأ ركذب تقع
 , ميركلا نارقلا

 ينبنجُي نأو ؛ ٌقحلا ىلع تابثلاو قيفوتلاو ةيادحلاب يلع ّنمي نأ ( ميركلا همالك وهو ) هيلإ ءيش ٌبحأب ىلاعتو كرابت هللا ىلإ لَسوتأل يفإو
 يف ةّصقنَم ايندلا هذه يف ميركلا هلضف نم يل ُهَلَجع ام لعجي ال نأو « ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه يلمع ّلعجي نأو ؛ لطخلاو ًاطخلا ّنطاوم

 َباذع انقو ةنَسح ٍةرخآلا يفو ٌةنَسَح اينّدلا يف انتآ انّير .. ميلس بلقب هللا نأ نَم الإ نوُنَب الو لام ٌعفني ال موي ليزحلا رجألا نم هدنع هيغتبأ

 . راثلا

 معنو ىلوملا َمعنو « ليكولا معِنو اًنْيسح وهو « مظعلا ّيِلعلا هللاب الإ ةّرق الو لوح الو « ريصملا َكيلإو انبنأ َكيلإو انلكوت َكيلع انّبر
 .. ريصنلا

 . اريغص ينايّبر ام امهمحرا بر ّيدلاولو يل رفغأ بر

 ميركلا نارقلا مداخخ ه١ 4:5 ةجحلا يذ رهش نم سماخلا / ةعمجلا موي رحس : قشمد

 كعلا نمحرلا دبع نب دلاخ م945١ / بآ 4 / ل قفاوملا
 ماعلا ءاتفإلا ةرادإ يف سردملا
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 رصتغا اذه يف ةيجبملا ةطخلا

 : يلاتلا لكشلا ىلع ريثك نبا مامإلا ريسفتل يراصتخا يف ةيجبنلا ةطخلا صخلتت

 ُيّرَجُي « ًايليصفت ًاريسفت اهّرّسْفُي امو « ًايلامجإ ًاريسفت ةيآلا ٌرّسْفُي اّمِإ وهف ؛ ةيركلا تايآلل هريسفت ف ريثك نبا ةقيرطب دّيقتلا : ًالوأ

 . دارطاب يراصتخا ُرْيَس اذه ىلعو . هلالخ نم ةيآلا

 عم « ضعب عم اهضعب تارابعلا طبرل راصتتخالا ةرورض هيلإ تعد ام الإ ؛ هتاّيورم يف وأ هريسفت يف ريثك نبا ةرابع ىلع ةظفاحما : ًايناث

 . راصتخالا ةّماعل ةبسنلاب ًاّدج ٌريسي اذهو « بارعإلا ثيح نم ةلمحلا نم ةملكلا عقوم ةاعارم

 لصأ يف لّلَح ريغ نم ؛ ةّينارقلا يناعملاو « ةّينايبلا ضارغألاو « ةّيريسفتلا ٌدصاقملا هب ىّدّوُت ام ردق ىلع ةلّوطملا تارابعلا ٌرْضَق : ًالاث

 . ةميركلا تايآلا لوح ليصفتلاو ريسفتلا نم هيف عّسوتي ايف « ءاهقفلاو فلسلا لاوقأ ضرع يف اهيلإ قّرطتي يتلا ثاححبألا فذح : ًاعبار

 ىلع داّتعالا عم . كلذ ىوس ام فذحو . اهريسفت دارملا ةيآلاب ةقلعتملا ثيداحألاو تايآلا ركذ ىلع ٌراصتقالا : ًاسماخ

 . ثيداحألا نم حيحصلا

 . ريسفتلا يف لاوقألاو تاياورلا حضوأو هوجولا حصأ ركذب ُمازتلالا : ًاسداس

 نم كلذ نوكي نأ ىلع « اهيناوج نم بناجل وأ « تايآلا نم ريثك نبا هل ضّرعتي مل امم « هريسفت ىلإ جاتخي ام ريسفت ُماَتِإ : ًاعباس

 . [ .... ] لكشلا اذه نمض هتعضو لصألا نع هزييقلو . لقنلا دنع هيلإ وزعلا نود نم « ًارصح يبطرقلا مامإلا ريسفت

 هللابو . ًارابك تادلجم عبرأ غلابلا ( مظعلا نآرقلا ريسفت ) ب ىّمسُلا « ريثك نبا مامإلا ريسفت راصتخال ةّيجبللا َةَطُخلا ٌلمحم وه اذه

 . قيفوتلا ىلاعت

 « هنيودتو نارقلا عمج خيراتو « ديوجتلاو ةوالتلا ملع نم ًةبضتقم ًاثاحبأو « ريسفتلا مولع نم ةماه تامدقم رصتخملا اذه تعضو دقو

 كرابت هللا ءاش نإ عفنلل ًامامتِإ . روسلا سراهف لبق هتلعجو « ميركلا نارقلا روس لوزن خيرات 9 ريسفتلا اذهب تقحلأ دقو « دئاوفلا نم كلذ وحنو

 . ىلاعتو



 : يلي ايف لثمتت يهو

 ١ - هب ةيانعلاو ريسفتلا ملع ةناكم .

 ١ - هدعاوقو ريسفتلا ملع ةأشن .

 ١ ريسفتلا ملعو نارقلا مولع .
 . ريسفتلا ملع دادمتسا -

 . هماسقأو ريسفتلا عاونأ - ه

 . ميركلا نارقلا ليوأت - 1

 . ريسفتلاو ليوأتلا نيب قرفلا -
 . ريسفتلا قرط نسحأ - م

 7 هك

 يرجي لج
 ىصسمور») نه

 دوياويرامب _ ا ىو جن هنأ 0 هاتح

 ريسفتلا ىلإ لخدملا

 . ميركلا نآرقلل هريسفت نم رّسفملا ضرغ -

 ٠ - ريسفتلاو ةّينارقلا تاءارقلا .

 ١ ريسفتلاب هتقالعو بارعالا .

 ١ - لوقعملاو لوقنملاب ريسفتلا .

 ١٠ - ريسفتلا يف فالتخالا بابسأ .

 ١ هنم ةدئافلاو يركلا نارقلا صصق ةفرعم .

 . ريمسفتلا يف ةيليئارسالا رابخألا رثأ ٠١ه

 ميركلا نآرقلا روس لوزن خيرات - 5١

 دصاقم كاردإ ىلع ئراقلل انوع نوكتل ؛ ريسفتلا اذه يدي نيب اهُمّدقن هدعاوقو ريسفتلا لوصأ نم ةصلختسملا تامّدقملا مهأ يه هذه

 . داشرلاو نوعلا هنمو « قيفوتلاو ةيادهلا هناحبس هللابو « رّسفملا ةفيظوو ريسفتلا



 ع

 ئَرغا١ يصد ىج
 ىسسموزم» نجد> سيتا
 ديياويامب . 190 كاب تقجكأ . 0

 هلوصأو ريسفتلا ملع نم ةماه تامدقم

١ 

 هب ةيانعلاو ريسفتلا ملع ةناكم

 « حابصم مهدنع ّسيلو « اليل مهل بحاص نم ٌباتك مهءاج موق لكم ءملعي ال وأ هّريسفت ٌملعي نمو َنارقلا أرقي نم لثم َنِإ
 . ")هيف ام اوفّرع حابصملا مهَءاج اذإف , هيف ام ّنوردي ال ةعور باتكلا ٌئبجْم مهل ادتف .

 نيُدأَم نم اوُمّلعتف ءوضرأ يف هلا َةبْدأَم ّنارقلا اذه ْنِإ :  لاق هّنَأ ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع دوعسم نبا نع مكاحلا ىورو

 . 20( مّتعطتسا ام

 ؟ مه نَم هللا لوسر اي : اولاق « « سانلا نم نيلهأ لل َنِإ » : لاق ملسو هلآو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ حيحص دانسإب هجام نبا ىورو

 . ©( ٌةئصاخو هللا لهأ « ٍنارقلا لهأ مهو : لاق

 نوني نيذلا مهف « ىلاعت هللا باتكب سانلا ملعأ مه مهنأل ؛ ُةّتصاخو هللا ّلهأ اونوكي نأل نوريدجلا مه ىلاعت هللا باتكل نورسفملاف

 . ميركلا نارقلا تايا نم نايب ىلإ جاتحي ام ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوسر نعو هناحبس هللا نع

 ماكحألا طابنتسا فقوتي هيلعو « هرّبدتو نآرقلا مهف يف لصألا وه ذإ ؛ريسفتلا ملع ع نآرقلا مولع ] نم هنيودت بجي ام لَّوَأ ّنإو

 , (9مارحلا نم لالخلا ةفرعمو « ةيعرشلا

 كا 3 07 ل 0 © 8 8 2. : 3 7
 مولعلا لجأ نمو « ةيافكلا ضورف نم تنارقلا ريسفت نأ ءاملعلا عمجأ دقو . ةريصب يذ لك ىلع ىفخي ال ريسفتلا ملع فرش نإو

 . ةيعرشلا

 نمو « عوضوملا ةهج نم : ثالث ٍتاهج نم فرشلا زاح دق ريسفنلا ملع نأ ؛ميركلا نارقلا ٌريسفت ناسنإلا اًماطاعتي ةعانص فرشأف

 ٍةمكح لك عوبني وه يذلا « ىلاعت هللا مالك ٌريسفت هّعوضوم نلف « هعوضوم ةهج نم اّمُأ ؛ هيلإ ةجاحلا ةّدش ةهج نمو « ضرغلا ةهج

 ىلإ لوصولاو « ىقثولا ةورعلاب ماصتعالا وه هنم ضرغلا نألف ؛ ضرغلا ةهج نم اّمأو . ناسحإو لاك لك لصأو « ةليضف لك ندعمو
 « ىَتْوُمف هرمأ عضاوم ةفرعمو « ملسو هلاو هيلع هللا لص هّيبن ىلع لّزتملا همالك نم هناحبس هللا دارم ةفرعم هب ذِإ « ىنفت ال يتلا ةيدبألا ةداعسلا

 فراعملاو ةيعرشلا مولعلا ىلإ ٌرقتفم ّلجا وأ جاع« يويند وأ نيد لاك لك نألف ؛هيلإ ةجاحلا ِةَّدِش ةهج نم امو . بّسْجتف هيبن عضاومو
 . ىلاعت هللا باتكب ملعلا ىلع ةفقوتم يمو « ةينيدلا

 هتاياغو هدصاقم كاردإو' همهفتو هتسارد نم 2 هنأشب ةيانعلاو هب ماتهالا يغبني « ةيعرشلا مولعلا نيب ةعيفر ةناكم ريسفتلل نإف اذه ىلعو

 . هضارغأو

 كك م

 هدعاوقو ريسفتلا ملع ةأشن

 نم هب مهءاج ام وحن مههابتنا َتَْلتساو برعلا راكفأ نآرقلا راثأ « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا لوزنل ةيادبلا ذنم

 ةّيريبعتلا هبيلاسأب مهمابلاب ذخأو مهوقع عرب ديدج نم هب مهءاج ام كلذ ىلإ ةفاضإو « عيرشتلاو قالخألاو نيّدلاو ةديقعلا يف ديدج

 . /5514/ ؟ج بيهرتلاو بيغرتلا 09

 . /5814/ ؟ج بيهرتلاو بيغرتلا 0(

 . /91/ ةيبش وبأ دمحم . د /ل ميركلا نارقلا ةساردل لخدملا (4)



 « هحاضيإو هنايب ىلإ نوجاتحي ام ًاريثك اوناكف . همظن غيلبو ةعورب مهئامسأو « هب نينمؤملا ُبولق تقّلعتف , لبق نم هودهعي مل امب « ةّينايبلاو
 برعلا مالك نم مالكلاب انيتأتل نإ هللا لوسر اي : لاق مهضعب نإ ىتح ؛ هيلع مهبيجُيف كلذ نع ملسو هلآو هيلعهللا لص يبنلا نولأسيف
 ٠ . (ُثملعتف ينمّلع يّبر نِإ) : لاقف !؟ ًاقح برعلا نحنو هفرعن ام

 ريسفت يف هيلإ نوعجري ةباحصلا عيمج ناك دقف « ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىلإ عجرت ريسفتلا ملع ةأشن َنِإف اذه ىلعو

 «[ 87 « ماعنألا ] , 4 لطب مهئامإ اوُسَْي لو ٠ : ىلاعتهللا لوق عمسي ينارعأ اذهف ؛هكاردإو همهف مهءلع َبُعَص ام حيضوتو ّضُمَع ام
 يف ملظلا ىنعم نأ ةيآلا هل ملسو هلآو هيلعدللا ىلص يبنلا ٌرّسَقُيَف !؟ةّسفن ٌملظي مل انْيأو : ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا مامأ ًالئاستم لوقيف

 .[ع[١1 ؛نامقل ] ع 206 ٌملظل كرش نإ إل : ميركلا نارقلا نم ىرخأ ةيآب ًادهشتسم (كرشلا) ةيآلا

 لون ام ,ساقلل ني َرْكَذلا كيلإ انا اف : هناحبس لاقف « نآرقلا ناي ةمهُم ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ىلاعت هلل َلَكْوأ دقو
 نب هللا ديعو نافع نب نائعك ؛ نآرقلا اننوئرقُي نيذلا ناك : يملسلا نمحرلا دبع وبأ لاق . [ 45 « لحنلا ] . < نوُركفتي مهّلعلو مهلإ

 : اولاق . لمعلاو ملعلا نم اهيف ام اوُملعتي ىتح اًهوُرواجي مل ٍتايآ ٌرشع ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نم اومّلعت اذإ اوناك مهنأ امهريغو دوعسم
 ١ . ")اعيمج لمعلاو ٌملعلاو نارقلا انملعتف

 . ةيوبنلا ةّئسلا نم ىَورُي ناك ام عم ىورُي ناك امّنِإَو « لقتسم ملعك ةّوبنلا دهع يف نوّدُي نارقلا ريسفت نكي ملو

 تاياورلاو « ميركلا نارقلا تايآ اهلالخخ نم ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا رّسف يتلا تاياورلا لقانتب ًاريبك ماتهالا ناك ةباحصلا دهع يفو

 ٍتايآ مهمامأ اوهجاو مهّنَأ ريغ « ةباحصلا نيب ريسفتلا ملع ةكرح ٌتَحسَّتاف ؛لوزنلا بابسأ اذكو « نارقلا نم خوسنملا نم خسانلا ركذت يتلا

 اهريسفت يف اوذخأف « نيعباتلا ليحل ٍةحضوم ريغ ةمهبم اهوكرتي نأ مهنم نكي ملف « لبق نم ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهُرَسَمُي مل ةريثك
 ءالؤه سأر ىلعو « ريسفتلا يف ةباحصلا لاوقأ نم ةلئاهو ةريبك ةورث كلذ نع جتنف . ملسو هلآو هيلع هللا لصوللا لوسر يِددَه ىلع
 . ماركلا ةباحصلا نم نارقلا ريسفتب رهتشا نّمِم هنارقأو سابع نب هللا دبع

 غبنو « ًاجاوفأ ًاجاوفأ هللا نيد يف اهّلهأ لخد يتلا ةيمالسالا دالبلا ٌراطقأ لمشتل ُهّيكرح تدتماو ريسفتلا ةرئاد ُتَعَسَنا نيعباتلا دهع يفو

 ءاملع مهيف ًأشنف « مهتيانعو مهمتها هْوَلوأو , مهنيب ريسفتلا ْنَأش الَعَف « مهريغو ةغللا لهأو نورّسفملاو نوثّدحْماو ءاهقفلاو ءاملعلا مهيف
 ملسأ نب ديزو يظرقلاو« ةيلاعلا يلأو ةداتقو يرصبلا نسحلاو « حابر يلأ نب ءاطعو ةمركعو « دهاجم : لثم « ريسفتلا يف نوّصّصختم

 . مهريغو ّيّدّسلاو « نابلس نب لتاقمو نايح نب لتاقمو كاحضلاو

 اهاوسو ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا بناوج عيمج لمش ىتح راشتنالا يف عستي فيلأتلاو نيودتلاو فينصتلا ٌرود ّدحأ نيعباتلا يعبات دهع يفو

 . مولعلا نم اهريغو « هقفلاو تاءارقلاو ريسفتلاو ةّئسلا ٌبتك تنودف « مولعلا رئاس نم
 نب دمحم رفعج وبأ ةجحلا ظفاحلا مامإلا ءاج نأ ىلإ « ًاعيمج ءاملعلا ىدل ًايظعو ًاريبك ًاغلبم ريسفتلا ملع غلب نيودتلا دهع فو

 ريسفت يف ريبكلا هباتك عضوف / 5١١ / ةنس يقوتملاو / ه74١ / ةنس دولوملا ناتسربط لهأ نم « قلطملا دهتجما « يربطلا ديزي نب ريرج

 هيلعهللا ىلص يبنلا لاوقأ ةماع هّئمض يذلاو « [ نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ] ب هاّمس يذلا « ريبكلا عطقلا نم ًاءزج نيثالث يف ميركلا نارقلا

 « يوغللا ىنعملا ركذب أدبي : ميركلا نآرقلا ريسفت يف ًةديرف ةقيرط هيف كلسو . مييعباتو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ اذكو , ريسفتلا يف ملسو هلاو
 . اهنيب ايف اهطابتراو تايآلا نايب يف عسوتيو « اهنيب حّجبريو راثآلا ركذب هبقعُي مث , راعشألاب ىنعملا كلذ ىلع دهشتسي مث

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع روثأملاب ريسفتلل لماشلا عساولا هباعيتسا عم « نارقلا ريسفتل حيحصلا حضاولا جبنملا يربطلا مامإلا مسري اذهبو

 . نيرسفملل ٌحضاو ٌجهنمو « ريسفتلا يف ٌريبك ٌلصأ اذهل وهف . حلاصلا فلسلاو ملسو هلآو

 للا يكل

 ريسفتلا ملعو نارقلا مولع
 : نارقلا مولع

 :يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاق ء هِسِفن ٍنآرقلا ملك ٍدَدَع ّدح غلبت اهّنِإف , ًادج ةريثك يهو ؛ نآرقلاب ةلصتملا فراعملاو مولعلا عيمج يه

 : ليوأتلا نوناق هباتك يف

 . ريسفتلا جهانم ىلوأ ةّيوبنلا ةقيرطلا هذه تناكف « نآرقلاب نآرقلا ٌرّسف ٌتيح « مهل مالسلاو ةالصلا هيلع اهمسر يتلا , هدعاوقو هلوصأو ريسفتلا جبنم ريسفتلا ءاملع ذحخأ اذه نم )00
 . ميركلا نآرقلا ةباحصلا اهب مّلعتي ناك يتلا ةقيرطلا هب انفرع يخيرات صن مدقأ ربخلا اذهو . * ص ريسفتلا لوصأ يف هتمّدقم يف ةيميت نببا مامإلا هركذ 2(؟)



 . 20( نآرقلا ملك ٍدَدَع ىلع ؛ ملع فلأ نوعبسو ملع فالآ ةعبسو ةئامعبرأو ًاملع نوسمخ نارقلا مولع نإ )

 يف يطويسلا مامإلا اهحضوأ 5 . ملعلا لهأ هيف عّسوت ام ىلع ةئاملا ىلإ ًاملع نيسمخلا تغلب ةّماع طباوض نمض ءاملعلا اهّرصح دقو

 . ©")« نارقلا مولع يف ناقتالا » هباتك

 لوصأ يف ٌحّضوم وه اك « نآرقلا مولع نم ةريثك مولع ىلع لمتشي هنأ الإ  ميركلا نآرقلا مولع نم ّدحاو ريسفنتا َملع َنِإف اذه ىلعو .
 . "0. هدعاوقو ريسفتلا

 : ريسفتلا ملع

 . همكجو هماكحأ جارختساو « هيناعم نايبو « زيزعلاهللا باتك مهف هب فرعُي ام وه ريسفتلا ملع

 خسانلاو « لوزغلا بابسأو « تاءارقلا ملعو « هقفلا لوصأو « نايبلا ملعو « فيرصتلاو بارعإلاو وحنلاو ةغللا ملع نم كلذ دادمتساو
 . هيلع بلغي يذلا نفلا ىلع رصتقي مهلكو « تاعوضوملا نم ءاملعلا هيف رثكأ دقو . خوسنملاو

 : ريسفتلل ةبجوملا بابسألا

 : يلب اهف اهُنّيبن نآرقلا ريسفتل ةبجوملا بابسألا مهأ َنِإ

 ريغ صنلا لعجي ام اذهو , زيجولا ظفللا يف ةقيقدلاو ةريثكلا يناعملا عمج ِهّنإف هناحبس ملكتملا نأش مظعلف « مّلكتملا ملع لك - ١

 . ةيفخلا يناعملا كلت ٌراهظإ ريسفتلاب دصقّيف « سانلا نم ريثكل حضاو
 « ةريثكلا ةدّدعتملا باطخلا بيلاسأ ىلع ينارقلا مظنلا تالالّدو « كرتشملاو « زاجملا يف ؟ ؛ ٍةدّدعتم ٍناعمل ينارقلا ظفللا ٌلاتحا  ؟

 . هحيجرتو ّصنلا نم دوصقملا ضرغلا نايب ىلإ ٌجاَتحُيف ؛ ماكحألا ىلع ًاحوضوو ًامابمإ ةّينآرقلا ظافلألا تالالدو

 . هيبشتلاو « ةراعتسالاو « فدارتملاو زاجملاو بّرعملاو بيرغلا ظفللاك « نايبلا ىلإ ظفللا ةجاح- ٠

 . دّيقملاو قلطملاو « موهفملاو لّووملاو « نّيبْخاو لمجملاو « صاخلاو ماعلا نم : هماكحأ نايب ىلإ صّنلا ةجاح -
 امّنِإف هنطاب ُقئاقد امأ « ُةَرهاوظ نوملعي اوناك كلذ عمو « برعلا حصفأ دهع يف نيِبُم يبرع ٍناسلب لزن ميركلا نآرقلا َنإف اذه َمِلُع اذإف

 : ىلاعت هلوق نع ينارعألا لأس م . رثكألا يف ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا مهاّوس عم . لمأتلاو رظنلاو ثحبلا دعب مه رهظت تناك

 هيلع هللا لص هل دهشعساو , كرشلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هرّسفف « [ ؟ « ماعنألا ] . 4 ملظب مهئاميإ اوُسِبْلَي لو اونما نيذلا

 اوُلكو 9: : مايصلا يف ىلاعت هلوق لزن امل متاح نب يدع ةصقكو « [ ١ « نامقل ] « 4 مظع ملظل ٌكرشلا نإ ل : ىلاعت هلوقب ملسو هلآو
 تحت لعجأ ينإ هللا لوسر اي : ييدع لاقف « [ 181 « ةرقبلا ] . 4 رجفلا نم دوسألا ٍطيخلا نم ضيبألا بخل مكل نيتي ىتح اوبرشاو
 ضايبو ليللا داوس وه امّنإو : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟رابنلا نم َليللا امهب فرعأ ؛ دوسأ ًالاَفِعو ضيبأ ًالاَقِع يتداسو
 .«9هنع اولأس امم كلذ ريغو . !! (راهنلا

 ىلع تالاتحالا ضعب حيجرت ليبق نم نوكي هضعبو « اهيناعم يفشكو ةزيجولا ٍظافلألا طسب ليبق نم ٌهّضعب نوكي نارقلا ريسفت ْنِإ مث

 .”ةينارقلا تايآلا مهف يف هيلإ عجريو , ريسفتلا ملع نع ىتغتسُي ال هّنإف اذهو « هيناعم ٍيفطلو هتغالبل ضعب
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 ريسفتلا ملع دادمتسا

 : ةيلاتلا مولعلا نم ريسفتلا ُملع ٌدمتسُي

 . ةديقعلا ملع . ةيبرعلا ةغللا ملع . هقفلا لوصأ . راثآلاو نئّسلا ملع . ةّينارقلا تاءارقلا ملع

 )١( ؟ج يطويسلا ظفاحلل , نآرقلا مولع يف ناقتإلا /4؟١/
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 : ةّينارقلا تاءارقلا ملع اَمأ

 ًالقن تاءارقلا هذه تلقت دقو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب أرق يتلا تاءارقلا نم ةباحصلا اهتقلت يتلا هوجولا ةفرعم هب دارملاف
 نيح ريسفتلا لاجم يف ( ةذاشلاو اهنم ةرتاوتملا ) تاءارقلا ىلإ جاتحُي ام رثكأو . ذاوش تاءارق عبرأ كانهو ء تاءارق رشع يهو « ًارتاوتم

 تناك ولو - ةءارقلا ركذف « ىنعملا راهظتسال وأ « ةّئاقلا يناعملا دحأل حيجرتلا دصقل كلذ نوكيو « اهريظن ريسفت ىلع ةءارقلاب لالدتسالا

 ؛ ىحصفلا ةغللا دهاوش نم ًادهاش اهرابتعاو « ةّيوخل هب ربتعُت  ةذاشلا ةءارقلا : يأ  اهمأل « برعلا مالك نم دهاشلا ركذك  ةذاش

 . حيحص يبرع لامعتسال ًادانتسا الإ اهب أرق ام اهئراق نوكل

 . زييمت وأ قراف يأ نودب نارقلا هوجو يناعم نم ابيناعمف تارتاوتملا تاءارقلا امو

 : راثآلاو ننسلا ملع اَمأو

 نع لقت امو , لاكشالاو لامجإلا عضاوم ين « نارقلا يعا نم دارملا نايب نم ملسو هلاو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نع لقُت ام هب دارملاف
 هيف مهقيرط ام لك نم ةعقاو حيضوتو مهبم ريسفتو . خوسنمو خسان وأ لوزن ببس نايب نم يحولا لوزن اودهش نيذلا راثآلا نم ةباحصلا
 . نارقلا يناعم نايبب قلعتت لاوحأو رومأ نم ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا ةرضح يف هوعمسو هودهاش اًمع ةياورلا

 ةيآلا ظفل ٌمومع ربتعُي ناك نإو . دارملا مهفو ىنعملا ريسفت ىلع نيعُي .هرابتعاب , ريسفتلا ٌداوم نم ةّدام لوزنلا ببس نوك ىنعمو

 : هقفلا لوصأ امأو

 ىلع اهتالالدو « اهماهبإو ةينارقلا ظافلألا حوضو تالاح كاردإو مهفو « ينارقلا مظنلل تالالدلا هوجو كاردإو مهف ىلع ًانيعم هنوكلف

 ةلالد يفو « هباشتملاو « لمجملاو . لكشملاو « يفخلا ةلالدلا مهبم فو « مكحم او رّسفملاو « صنلاو « رهاظلا : ةلالدلا حضاو ين ؛ ماكحألا

 , ءاضتقالا ةلالدو 3 ستنلا ةلالدو )2 ةراشإلا ةلالدو « ةرابعلا ةلالد : ماكحألا ىلع ظافلالا

 . (')ريسفتلا ملع ٌداوم نم ةّدام نوكي نأ مرج الف « نارقلا مولع ةلمج نم هقفلا لوصأ يلازغلا مامإلا َدَع دقو

 : ةيبرعلا ةغللا ملع اَمأ

 تناكف . يبرع مالك ميركلا َنارقلا نإف ؛ مهتغل بدأو . باطخلا يف مهيحانمو مهييلاسأو مهمالك نم برعلا دصاقم ةفرعم هب دارملاف
 . مهفلا ءوسو .طلغلا عقي كلذ نودبو « هتالالد كاردإو . هدصاقم كاردإو هيناعم مهفل ديحولا قيرطلا ةيبرعلا ةغللا

 . كلذ ريغو« نايبلاو يناعملاو فيرصتلاو بارعإلاو وحنلا نف : يهو « يلرعلا ناسللا ملع عومجم ؛ ةيبرعلا ةغللا ملع نم دوصقملاو

 ليصافت نم تايآلا هيلع لمتشت امو « ةّيئارقلا ةغالبلا صئاصخ راهظال ةليسو امبنأل ؛ ريسفتلا ملعب صاصتا ديزم نايبلاو يناعملا ّيَملعلو

 . نارقلا زاجعإ لئالد ملع ميدقلا يف نايّمسُي ناملعلا ناذه ناك كلذلو « زاجعإلا هجو راهظإو يناعملا

 : ةديقعلا ملع امأ

 مييلع ءايبنألل بجي ام ةفرعم اذكو . صقنلا تافص نع ةيهلالا تاذلا هيزتتو 2 لامكلا تافص نم ىلاعت هلل بجي ام ةفرعمل رهف

 هريخ ردقلابو رخآلا مويلاو « هتكئالمو هلسرو هئايبنأو هبتكو ىلاعت هللاب داقتعالا رومأب قلعتي امو « مهيلع ليحتسي امو «. مالسلاو ةالصلا

 ةديقعلا ملع لصأ ةينارقلا تايآلا تناك نإو : يأ  ملعلا اذه يف لصأ يه يتلا ناميإلاو ةديقعلا تايآب طبترم هريغو كلذ عيمجو « هرشو

 . ريسفتلا مولع نم ًاملع ناميإلاو ةديقعلا رومأ لوح هتاحاضيإو هتاليصفتب ةديقعلا ملع رابتعا نم دب ال هنأ الإ

 هه

 . لاق ثيح سابع نبا هعضو يذلا ميسقتلا ىلإ هماسقأو ريسفتلا عاونأ عجرت

 ةيسفتو ءاملعلا هملعي ٌريسفتو . هتلاهجب ٌدحأ رذعُي ال ٌريسفتو . اهمالك نم برعلا هفرعت هجو : هجوأ ةعبرأ ىلع ريسفتلا )
 . ( ىلاعتدلا الإ هملعي ال

 ظافلألا حوضو تالاح يف ريسفتلا دعاوق ١ صو ع 5٠ ص ىلإ  ينارقلا مظنلا تاللالد نايب يف ريسفتلا دعاوق "6 ص فلؤملل 3 هدعاوقو ريسفتلا لوصأ رظنا 4

 . 4١5 ص ىلإ  ماكحألا ىلع اهماهيإو ةينارقلا
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 : هوجولا هذه ليصفت اذهو

 ١ - فيرصتلاو « بارعإلاو وحنلا ملع قيرط نم كلذو « مهناسل ىلإ هيف عجرُي يذلا وهف ؛ اهمالك نم برعلا هفرعت يذلا امأف «
 ش . كلذ ريغو « بيرغلاو 1

 نأ هل حي الف ةيبرعلا ةغللا قئاقحب ًاماع نكي مل نمف . ةيبرعلا ةغللا يف ام ىلع هيف فقوقلا رّسفملا ليبسف هيلإ ًاعجار ريسفتلا نم ناك امف

 . ميركلا نآرقلا ريسفت ىلع مدقُي

 « ثحبلا يف ةقشم الو مهفلا يف ءاََع ريغ نم هنومضم كاردإو هتفرعم ىلإ ماهفألا ردابتت ام وهف ؛ هلهجي ٍدحأل َرْذُع ال ام امأو -
 سبتلي الو ُهُمكح فلتخي ال مسقلا اذهف ) : يشكرزلا مامالا لاق « ناميالاو ةديقعلا تاياو ء مارحلاو لالحلاو . يبتلاو رمألا تايآ اذهو
 ردحأ لك ُملعيو « هتّيهولأ يف ُهل كيرش ال هّنأو ء © هللا الإ ةلإال هنأ ٌملعاف إ» : ىلاعت هلوق نم ديحوتلا ىنعم كردُي دحأ لك ْذِإ « ُهُليوُأت

 هناحبس هللا رمأ امب ٌمارتلالا وه « 6 ُةّلوسرو هللا اوُعيِطَأو ةاكرلا اوُنآو ةالصلا اوميقأو آف : ىلاعت هلوق ىضتقم نأ ةرورضلاب

 راهظإو نآرقلا يناعم نايب يفو « ةيعرشلا ماكحألا يف تايآلا نم طابنتسالاو داهتجالا. رومأ يف كلذف ؛ ءاملعلا هملعي ام اأو

 ىلعو « هيف داهتجالاءاملعلا ريغل زوجي ال يذلا وهف ؛ ًادعاصف نيينعم لمتحا - تايآآلا يف  ٍظفل ٌلكو ) : يشكرزلا مامإلا لاق  هدصاقم

 . . 20( هيف مهيأر َدّرحم اودمتعي نأ مهل َسيلو لئالّدلاو دهاوشلا ٌلامعإ ءاملعلا

 رابخأل ةنمضتملا تايآلاك « بيغلا ملع ىرجي يرجي ام وهو , هيف ضوخي نأ ٍدحأل ُروجي ال هنإف ؛ ىلاعت ُهللا الإ هملعي ال يذلا امأو - 5

 اذكو . ةديقعلاو ناميإلاب قلعتي امم كلذ ريغو « رانلاو ةّنحلاو ء نجلاو ةكئالملك تايبيغلاب ناميإلا اذكو « ةرخآلا لاوحأو ةمايقلاو ةعاسلا

 دارم ىلع اهب ناميالا اهيف بجاولا امّنإو , ليوأت الو ريسفتل ابيف ْعاَسَم ال يتلا تاهباشتملا تايآآلاو ء روسلا لئاوأ يف ةعطقتملا فرحألا

 . ىلاعتدلا

 كس

 ميركلا نآرقلا ليوأت
 . ُهَعَجَرَأ : ءيشلا هيلإ َلَّوأو َْمَجَر : ًالآمو ًالؤأ لووي ٌءيشلا لآ ؛ ٌعوجرلا وهو لوألا نم : ةغل ٌليوأتلا

 « 4 ُهلْيوأت مهئأي او )» : لجو ّرع هلوقو . ُهّرّسِف : ُهلَوتو ُهَلَوأو . هّربدت : ُهلَّوتو مالكلا َلَوَأ ؛ ُريتَل : حالطصالا يف « ليوأتلاو

 . هيف َرظنُي نأ يغبني ليوأتلا ٌملع نأ ىلع ٌليلد اذهو « هليوأت ٌملع مهعم نكي مل : يأ ؛ ["8 ء سنوي]

 ىلإ ٌجاتحي ام ىلإ يلصألا هعضو نع ظفللا رهاظ ُلقن ليوأتلاب دارملا ؛ ( ليوا َُمْلَعو نيّدلا ين ُهْهَقف مهلا ) : سابع نبا ثيدح يفو
 ش . ظفللا ٌرهاظ ُكِرُ ام هالول ليلد

 . هيف لاكشإ ال حضاو ٍظفلب تّلكشأ ٍظافلأ ياعم عمج ٌليوأتلا ناكف « ُةّيحلصأو ُةُيعمج اذإ ُةّلوؤَأ ءيشلا ّثْلَأ لاقي : روصنم وبأ لاق

 . هظفل ريغ ٍنايبب الإ حصي الو , هيناعم فلتخت يذلا مالكلا ريسفت : ٌليوأتلاو ٌلّوأتلا : ٌثيللا لاق

 الإ نورظني له هانعم : قاحسإ وبأ لاقف ؛ [5 . فارعألا] , 4 ُهلْيوأت ينأي موي ُهلْيوأت الإ َنوُرظني له ]: : لجو َّرع هللا ٌلوق اّمأو

 ىتم ملعي ال : يأ ؛ [/ 6 نارمع لآ] « © هللا الإ ُهَليوأت ٌملعي امو لف : ىلاعت هلوق وه ٌليوأتلا اذهو : لاق . ثعبلا نم مهّرمأ هيلإ ُلْوْوُي ام

 لاقو . ملعأ هلو « ثعبلاب اًنمآ يأ « هب اما نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو « هللا الإ ةعاسلا مايق دنع ٌرمألا هيلإ ٌلوْوَي امو ثعبل | ٌرمأ نوكي

 َرَخَأ ٍتايآ لزنأو « ةمولعم ةموهفم يهف اهف َهُباَصَت ال « باتكلا ْمأ ّنُه ٌتامكحم ٌتايا ةلزنأ يذلا باتكلا يف نأ ُهٌركذ لج هللا َملعأ : ُهريغ

 فلتخا يتلا تالكشملا لثم كلذو « هللا الإ هملعي ال باوصلا وه يذلا نيقيلا نأ نوملعي مهو , نيدهنجي ُءاملعلا اهيف ملكت تاهباشتم
 . هيلإ ٌداهتجالا ْاَّدَأ ام ىلع ملكت نَم اهيف مّلكتو « اهليوأت يف نولؤأتملا

 وبأ لاق . ُهٌوارج : لاق 4 ُهَليوُأت يتأي موي ): . هءازج : لاق [5* . فارعألا] « 4 هليوأت الإ نورظني ْلَه آف : دهاجم نع ّيوُرو

 . "”ءيشلا هيلإ ُلوؤي ام ريسفت ٌليوأتلا : يرهوجلا لاقو . هيلإ ٌراص : يأ « اذك ىلإ لوؤي لآ نم ٌدوخأم ؛ ٌريصملاو ٌعجرملا : ٌليوأتلا : ديب

  01١؟ج نارقلا مولع يف ناهربلا /١54/ .

  5برعلا ناسل ج54-11/11١/.



 | ريسفعلاو ليوأتلا نيب قرفلا
 , ناقرفلا] « # ًاريسفت َنَسَحَأو ٌقحلاب َكاتْقِج الإ لكم كئوتأي الو ه : ىلاعت هلوق هنمو , راهظالاو ٌفشكلا : ةغللا يف : ريسفتلا

 . ًاليصفتو ًانايب : يأ ؛ م"

 ْ ْ . ةلوقعملا يناعملا نع فشكلا يفو « ّيّسحلا فشكلا يف لمعتسُي ٌريسفتلاو

 حيضوتو « همكحو هِباكحأ جارختساو « ِهيمارمو هدصاقم نع فشكلاو « هيناعم كاردإو ميركلا نارقلا مهف هب فرعي ٌملع : ٌريسفتلاو
 . ةرهاظ ةلالد ةيلع لدي ٍظفلب « اهوزن ببسو اهمأشو اهانعم ركذب « ةيآلا ىنعم

 . ةّنسلاو باتكلل ًاقفاوم هاري يذلا ُلمَثَحْا ناك اذإ , هلمتحي ٌىعم ىلإ رهاظلا هانعم نع ظفللا فرص : ليوأتلاو

 . ( ةيارّدلاب ُقلعتي ليوأتلاو « ةياورلاب قّلعتي ٌريسفتلا نأ ) : ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلاو
 هب مزجن ال هللا دارم نع نايبلاو ٌفشكلاو « نايبلاو فشكلا : هانعم ريسفتلا نأ كلذو ؛ امهنيب قرافلا يف لاوقألا حصأ وه لوقلا اذهو

 حيجرت هيف ظوحلمف ليوأتلا امأو ٠ يحولا لوزن اودهش نيذلا ةباحصلا نع وأ , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر وأ ىلاعتهللا نع َدَرَو اذإ الإ
 . داهتجالا ىلع دمتعي حيجرتلاو « ليلدلاب ظفللا ٍتالمتحم دحأ

 كلا كلا

 ريسفتلا قرط ُنَسْخَأ

 ش : ريسفتلا لوصأ يف رّرقملا نم

 « دحاولا عوضوملا يف ةقلعتملا تايآلا عمجي مث « ققدُم ,صحاف ًةرظن نارقلا يف ٌرظني نأ رّسفملا نم ملف . رخآ:عضوم يف طِسُب دقف عضوم

 ةحضومو نآرقلل ٌةحراش اهمإف ؛ ةيوبنلا ةّنسلا نم ُهَبلط نارقلا يف هريسفت دجي مل نإف . نيب لكشب دوصقملا هل ىّلجتيل « ًاضعب اهضعب نراقُي مث

 ىلص هللا لوسر لاق دقو « ( نارقلا نم ُهَمِهف اّمِم وهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدللا لوسر هب ٌمكح ام لك ) : يعفاشلا مامإلا لاق دقو « هل

 يف ةباحصلا لاوقأ نع ثحب « ةّنسلا يف هريسفت دجي مل نإف . ةيوبنلا ةنسلا ينعي  (هعم ُهَلئِمو َنارقلا ٌثيتوأ ينإ الأ» : ملسو هلاو هيلع هللا

 دقو . لوزنلا بابسأ اودهشو « يحولا لوزن اوشياع مهمأل ؛ ملسو هلآو هيلعدللا لص يبنلا دعب ىلاعتهللا باتكب ىردأ اوناك دققف , ريسفتللا

 هيلع هنأل « ملسو هلاو هيلعمللا لص يبنلا ىلإ عوفرملا مكح هل « ليزنتلاو يحولا اودهش نيذلا ةباحصلا ريسفت نأ كردتسملا يف ماحلا ركذ

 َنْيبمِل ركذلا َكيلإ انلزنأو 9» : ىلاعت هللا لاق اك « هّماكحأو هظافلأ مهل نيب اك « اريرقتو المعو ًالوق نارقلا يناعم هباحصأل نيب مالسلاو ةالصلا

 . [45 « لحنلا] ء # ميملإ َلّرُت ام سانلل

 لاوقأ يف هدجي مل نإف . ةباحصلا فراعمو مولع انيلإ اولقن نيذلا مهف « نيعباتلا لاوقأ نم هبلط ؛ ةباحصلا لاوقأ يف ريسفتلا دجي مل نإف
 هنأ كلام مامإلا نع ( ناميإلا ُبَعْش ) هباتك يف يقيببلا مامإلا ىور . برعلا ةغلب لزن ميركلا نآرقلا نِإف « ةيبرعلا ةغللا نم هبلط ؛ نيعباتلا

 . ( ًالاكن ُهُتلعج الإ هللا باتك رّسْفُي برعلا ٍةغلب ملاع ريغ لجرب وأ ال ) : لاق

 . اهالخ نمو اهقيرط نع الإ ميركلا نآرقلا ٌريسفت َلوانتي نأ ردحأل زوجي الف ؛ ِهلبُس ٌحصأو ريسفتلا قرط ٌنسحأ يه كلت

 كا

 7-0-5 5 8 اا *د
 ميركلا نارقلل هريسفت نم رسفملا ضرغ

 : رومأ ةينامث غلبت يهو « ميركلا نآرقلا اهب ءاج يتلا ةيلصألا دصاقملا ملعي نأ انه رّسفملا ٌضرغ

 . قلخلا حالصإل ببس مظعأ اذهو . ةحيحصلا دئاقعلا ميلعتو « داقتعالا ٌحالصإ : اهو

 . ( نآرقلا ُهَقَلَُح ناك ) : تلاقف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلت نع ةشئاع تلكُس و . قالخألا بيذب# : اهيناث
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 . ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملاو تادابعلا نم  ةّصاخلاو ةماعلا ماكحألا وهو « عيرشتلا : اهثلاث

 . اهماظن ظفحو ةمألا حالص اهنم دصقلا « نآرقلا يف مظع باب وهو « ةمألا ةسايس : اهعبار

 . رّبعلا نم اهيف امب « سانلا لاوحأ حلصي امب ةقباسلا مألا نع ةفلاسلا رابخألاو صصقلا : اهسماخ

 . اهرشنو ةعيرشلا يقلتل مهلهْوُي امب « نيبطاخملا رصع ةلاح بسانُي امب ميلعتلا : اهسداس

 . ديعولاو دعولا تايا يف ءاج امب « ريذحتلاو راذنإلاو ريشبتلاو مكحلاو ظعاوملا : اهعباس

 ذإ ؟ نيملاعلا بر نم ليزنت نارقلا اذه نأو « ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ةلاسر قدص ىلع ةلالّدلل ينارقلا زاجعإلا : اهنما

 . هانعمو هظفلب زجعم ميركلا نآرقلاو . يدحتلا دعب ةزجعملا ةلالد ىلع فقوتي ُقيدصتلا

 . ميركلا نآرقلل هريسفت يف بناوحلا هذه ٌنايب : رّسفملا ضرغف

 كا -١

 ريسفتلاو ةينارقلا تاءارقلا

 « ميركلا نارقلا ريسفت يف زراب رثأ نم ٍتاءارقلل ل كلذو « رصتقمو عّسوتم نيب ام مهريسافت يف تاءارقلا ركذب َنوُرُسفملا ىنتعا دقل
 . ( ريسفتلا ملع دادمتسا ) يف اذه ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو « ةينارقلا يناعملا هيجوتو

 : ناتلاح تاءارقللو

 « سمه او رهجلاو قيقحتلاو ليهستلاو فيفختلاو , تالامإلاو ٌّدَلا ريداقمك « ليترتلاو ةوالتلاو قطنلا هوجوب قّلعتت يهو : ىلوألا ةلاحلا

 . ديعب نم الو بيرق نم ال ريسفتلاب هل ةقالع ال اذهو « ديوجتلا ملعب قّلعتي امم كلذ ريغ ىلإ « ءافخإلاو ماغدإلاو ةّنّعلاو

 يه ةهجللا هذهو . ةكرحلا وأ فرحلا فالتخال ىنعملا فلتخي ثيحب « اهتاكرحو ةينارقلا تاملكلا فورحب قلعتت يتلا يهو : ةيناثلا ةلاحلا

 نألو ء رخآ نعم ريثُي وأ , ىرخألا ةءارقلا يف هريظن نع دارملا ىنعملا نّيبُي دق ةءارق يف نيظفللا دحأ توبث نأل . ريسفتلاب قّلعتلا ديزم اهل يتلا

 ءاطلا نوكسب ء [ 571 « ةرقبلا ] « 4 َنْرُهْطَي ىتح ف : ىلاعت هلوق وحن « ةدحاولا ةيآلا يف يناعملا ٌرّثكُي نارقلا ظافلأ يف تاءارقلا فالتخا
 ْمُتْسَمال وأ 8 : ىلاعت هلوقك ًاضيأو . ةّدشملا ءاهلاو ةّدشملا ءاطلا حتفب « 4 َنْرهَطي ىتح آف : ىرخألا ةرتاوتملا ةءارقلاو « ءاها مضو

 . © َءاَسْنلا ْمُكْسَمَل وأ 9» : ىرخألا ةرتاوتملا ةءارقلاو « [ 47 «ءءاسنلا ] « # َءاَسْنلا

 . ضعب ريسفت ىلع اهّصعب َنِعُيف ؛ اهيناعم رّمكت ةدحاولا ةيالل ةءارقلا هوجو دّدعتبف

 يف ةلوبقم ةذاشلا وأ ةروهشملا ةءارقلاف « ةرتاوتم نوكت نأ ةيآلا ىنعم حاضيإ ىلع اهب ناعتسُي يتلا ةءارقلا يف طرتشي ال ريسفتلا لاجم يفو

 . نأشلا اذه يف ةحيحصلا داحآلا ثيداحأ نم ىوقأ يه لب ؛ ريسفتلا

 . اهظافلأ ٍتالالّدو ابيناعمب داهشتسالاو « اهداريإ نم نورثكُي نيرسفملا ىرن اذهو

 األ

 . مّلكتملا ضارغأ ىلع ٌقوُيو « يفاعملا ُريمُي بارعإلا نأل ؛ صَنلا هنّمضتي يذلا ىنعملا ةفرعم ميركلا نآرقلا بارعإ ةفرعم دئاوف نم نإ
 وحنلا ملعب ةقالع هل امم « نوكسلاو ٌرحلاو بصنلاو عفرلا ةلاح يف اهلحمو اهتغيصو « ةّينارقلا ةملكلا يف رظني نأ رّسفملا ىلع بجيو

 نيب اه مهنيب فالتخا ىلع ؛ ةينارقلا تايآلل ةيبارعإلا تالاحلا ىلإ مهريسافت يف نوريشُي نيرسفملا نم ًاريثك دجن اذهو . فرصلاو بارعالاو
 سلا و
 . لقمو رثكم

 مث . نآرقلا يناعم نم ريثك حضتت هب هنأل ؛ [ ريسفتلا ملع دادمتسا : يف مدقت اك ] ريسفتلا مولع نم بارعإلاو وحنلا ملع ناك اذهو

 . هتءارق يف أطخ وأ ّنحل هنم عقي الف « ئراقلا ةءارق ميقتست هتفرعمب

 اهب مقُيو , قطنملا ٌنْسُح اهب ُسمتلي ةيبرعلا ملعتي ُلجرلا « ديعس ابأ اي : نسحلل تلق : لاق « قيتع نب ىبحي نع ديبُع وبأ ىور
 . اهيف كلبيف اههجوب ىبعيف ةبآلا أرقي لجرلا نإف ؛ اهمّلعتف يخأ نبا اي ٌّنَسَح : لاق ؟ ُهءارق



 ٌرهظتو « لاكشالا يلجنيو « يناعملا ٌرثكأ فرعُت بارعإلا ةفرعمب ) : ( نآرقلا بارعإ لكشم ) هباتك ةمدقم يف يسيقلا ةمالعلا لوقيو
 . ( دارملا ةقيقح ةفرعم ٌحصتو « باطخلا مهفّيو « ٌدئاوفلا

 ىلع فوقولا يف ُكّلسُي ,قيرط ٌموقأو ) : ( نآرقلا بارعإ هوجو نم نمحرلا هب َّنَم ام ءالمإ ) هباتك ةمدقم يف يربكُلا ةمالعلا لوقيو

 هوجو يف ٌرظنلاو « هباطخخ ءاحنأ نم , هدصاقم قاقتشاو هبارعإ ةفرعم « هازغمو هضارغأ نييبت ىلإ هب لّصوتُيو - مبركلا نآرقلا : يأ - هانعم
 . ( تابثألا ألا نع ةلوقنملا نارقلا

 اال

 لوقعملاو لوقنملاب ريسفتلا
 : لوقنملاب ريسفتلا

 : نامسق مب كلا نارقلا ريسفت نإ ) : يشكرزلا ةمالعلا لاق « نيعوبتملا ةمئألاو نيعباتلا لاوقأو ةباحصلا راثآو ةّئسلاو تاءارقلاب ريسفتلا وه

 ُلوألاف « نيعباتلا سوؤر وأ ةباحصلا وأ « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع دري نأ اّمإ : لوألاو . دري مل ممقو . لقنلاب هريسفت َدَرَو مسق
 امب وأ « هداّتعا يف كش الف ناسللا لهأ مهف ةغللا ثيح نم ِهوُرّسف نإف « ةباحصلا ريسفت يف رظني يناثلاو ء دنسلا ةحص نع هيف ثحبُي

 . ©)( هيف كلش الف « نئارقلاو بابسألا نم هودهاش

 مهنإف « ةباحصلا لاوقأ ىلإ كلذ يف انعجر ؛ ةّنسلا يف الو نارقلا يف ريسفتلا دجن مل اذإ ) : هريسفت ةمدقم يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 . 20( حلاصلا لمعلاو حيحصلا ملعلاو ماتلا مهفلا نم مهل امل ؛ اهب اوّصتخا يتلا لاوحألاو نآرقلا نم هودهاش امّل ؛ كلذب ىردأ

 نايبلو « ةميظعلا هرارسأو مظعلا نارقلا يناعم نع فشكلل « نيلماعلا ءاملعلا نم مهّدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ٌدوهج ٌترفاضت دقلو

 . هظعاومو هربعو « هماكحأو ٍهِمكِح حاضيالو , هظفل عيدبو همظن ةعورو هزاجعإ

 هلأسأو « هنم ٍةيآ لك دنع هفقوأ ٠ سابع نبا ىلع فحصملا ٌتضرع : دهاجم لاق اك « ةباحصلا نع ريسفنلا َعيمج ىقلت نم نيعباتلا نمو
 . © هب كبسحف ٍدهاجم نع ٌريسفتلا كّءاج اذإ : يروثلا مامالا لاق اذطو « اهنع

 . ( ريسفتلا ملع دادمتسا ) يف اذه ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو « ةيبرعلا ةغللاب ريسفتلا لوقنملاب ريسفتلا نمو

 : لوقعملاب ريسفتلاو

 صوصنلا مهف يف داهتجالا ىلع موقي كلذو « ةينارقلا ظافلألا يناعمل زكرملا كاردإلاو « قيمعلا مهفلا ىلع دمتعي يذلا ريسفتلا وه
 ةلالد هوجو ةفرعمو « لوقلا يف مهيحانمو برعلا مالكل رّسفملا ةفرعم دعب « اهتالالدو اهتالولدم نم اهيمارمو اهدصاقم كاردإو « ةينارقلا
 ةقلعتملا نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلاو ةّنسلا تاياورو تاءارقلا هوجول رسفملا ةفرعم دعب « ميركلا نآرقلا يناعم حضوت يتلا ةيبرعلا ظافلألا

 . اهريسفت دارملا تايالاب

 : ىلاعت هلوقو « [ 8١ « ءاسنلا ] ؟ # َنارقلا نوُرّبدتي الفأ اف : ىللاعت هللا لوق اهنم لوقعملاب ريسفتلا زاوج ىلع صنت تاي تءاج دقتلو

 َنيذلا ُهَمَِمَل مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ ُوُدَر ولو إ : ىلاعت هلوقو [١ 4 « ”ص ] « 4 هتايآ اورّيَّديل ٌكَرابُم كيلإ ُانلزنأ ٌباتك ط
 م « هتاظعب ظاعتالاو هتايآب رابتعالاو نآرقلا رّيدت ىلع ىلاعتهللا نم تح ةميركلا تايآآلا هذه يفق « ع 8 « ءاسنلا ] «  مهنم ٌةئوطبنتسي
 . مهوقع لامعإب هيلإ نولصيو مهدابتجاب ملعلا وُلوُأ هطينتسي ام نآرقلا يف نأ ىلع ةريخألا ةيآلا تّلد

 اال

 ريسفتلا يف فالتخالا ٌبابسأ

 ؛ اهنم ةلّوطملا ةّصاخو « ريسفتلا بتك لالخ نم ميركلا نارقلا ريسفت ىلع علطملا ملعي نأ وه نأشلا اذه يف ُهٌففرعم ُبحي ام ّمهأ نم نإ

 تاذ ةريسيلا ظافلألاب نارقلا يف هللا مالك ءاج دقف ؛ هزاجعإ هوجو نم اذهو «( ةديدع هوجوو ةريثك ناعم وذ ىلاعتو كرابت هللا مالك نأ

 . /١8/ ؟ج يطويسلل , نارقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 . /5/ ١ج ريثك نبا مامالا ريسفت (؟)
 , /9// ةيميت نبال « ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم



 كفلوأ ناهذأ ىلع يناعملا كلت دراوت ةرثك كلذ ينعي امّنإف ؛ ةينارقلا تايآلا لوح نيرسفملا دنع لاوقألا َدٌّدعت ىرن نحف « ةريثكلا يناعملا

 . ةدحاولا ةيالل ةدّدعتملا يناعملا كلتل يلقعلا هكاردإ ىّدمو « ةيركفلا هتقاط بسح لك « نيرسفملا

 . مهفراعمو مهتافاقث فالتخا ىلإ دوعي ام ميركلا نآرقلل مهريسافت يف نيرسفملا فالتخا نم ًاريثك نإ مم

 « ضراعت وأ براضت وأ ٌداضت فالتخا ال عّوتت فالتخا وه نآرقلل مهريسفت يف نيرسفملا فالتخا ْنأ عوضوملا اذه يف ةقيقحلاو

 داحتا عم , رخآلا ىنعملا ريغ ىّمسملا يف يعم ىلع لدت « هبحاص ةرابع ريغ ةرابعب هل ىّدبتي يذلا ىنعملا نع ٌرْبعُي دحاو لك نأل كلذو

 . ةنيابتملاو ةفدارتملا نيب يتلا ةعفاكتملا ءامسألا ةلزنمب ؛ ىّمسمْلا

 يف دودحملل قلطملا ّدحلا ليبس ىلع ال  عونلا ىلع عمتسملا هيبنتو ليثقلا ليبس ىلع هعاونأ ضعب ماعلا مسالا نم مهنم لك ركذي نأ وأ
 اذه ىلإ ال عونلا ىلإ ةراشإلاف «زبخلا وه اذه هل َليق مث « ًافيغر يرأف ؛ زيخلا ىَّمسُم نع أس يمجعأ لئاس ٌلثم , هصوصخو همومع
 . ًاعاونأو ًالاكشأ زيخلل إف « هنيعب

 : يهو « اهردصم ىلإ اهليصفت يف ليحُتو « اهلمحم انه ريشُت ٌبابسأ نيرسفملا فالتخالو

 ١ - اههوجو دّدعتب « تاءارقلا ضالتخا .

 . ةيآلا يف بارعإلا هوجو فالتخا  ؟

 , ةيآلا يف ةدراولا ةملكلا ىنعم يف ةغللا لهأ فالتخا »م

 . رثكأف نييّنعم نيب ظفللا كارتشا - ؛

 . ةيآلا يف دييقتلاو قالطالا لاتحا  ه

 . تايآلا ظافلأ نم ريثك يف صوصخلاو مومعلا لاتحا - 5

 ٠7 ةيآلا يف زاجملاو ةقيقحلا لاتحا .

 . اهيف لالقتسالا وأ رامضالا لاتحا - م

 . ىنعملل ظفللا ءادأ يف ةدايزلا وأ فدذحلا لاتحا 5

 ٠ - تايآلا نم ريثك يف ريخأتلاو ميدقتلا لاتحا .

 ١- تايآلا ضعب يف همدع وأ خسنلا لاتحا .

 يتلا ةيآلا يف يفاعملا دّدعتل دوعي اذهو « نيعباتلا وأ ةباحصلا نع وأ « ملسو هلاو هيلعهللا لص يبنلا نع ةدراولا تاياورلا فالتخا - ١

 . ©"0تاياورلا كلت اهيف تدرو

 لا#ةغ

 هنم ةدئافلاو نآرقلا صصق ةفرعم

 ةثداح نع ريخلا يه : ٌةّصِقلاو . [ * « فسوي ] ؛ 4 َنآرقلا اذه كيلإ ائيحوأ امب صّصقلا ٌّنَسْحَأ كيلع ُصقن نحن آن : ىلاعتششلا لاق
 . ًاضعب هضعب ربخلا عابتا - حتفلاب - صّصَقلا نم يهو . اهنع ربحا نع ةبئاغ

 لاقو . ُهَرْبَأ يِعِبَتا : يأ ء[ ١١ « صصقلا ] . 4 ِهْيَّضُق هيخأل ُتَلاقو ف : هناحبس هللا لاق . ةعباتملا : ةغللا يف ةّصِقلا ُلصأو

 وأ ٌتيدحلا ّصقي يذلا نأ ؛ ًاصصق ٌةياكحلا ِتّيمُس امنإو . ًاعابتا : يأ ء ع 54 « فهكلا ] « 4 ًاَّصّصق امهراثآ ىلع اًدئْزاف آف : هناحبس

 . اعيشف اعيش ةّركذي ٌربخلا

 : اهّمهأ انه ركذت « ةديدع دئاوفو ةريثك ًاربع ينارقلا صصقلل نإو

 ًاتابثإو « مهل أظع ًايدحَت كلذ ناكو , باتكلا لهأ نم نوخسارلا الإ اهملعي ال يتلا صصقلا كلت ىلع نارقلا لمتشا دقل : ًالوأ

 كلت اف : ىلاعتهللا لاق . ديمح ميكح نم ٌليزعت وه امّنإو « رشبلا دنع نم سيل نآرقلا اذه نأ ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدهللا لوسر قدصل

 هلآو هيلعدللا_ ىلص يبنلا موق نأ كلذو . [ 44 « دوه ] , # اذه لبق نم َكُموق الو ٌتنأ اهُمّلعت ٌتْنك ام كيلإ اهيوُت بيغلا ءابنأ نم
 . باتكلا لهأ َملع نوملعي ال نوُيُمُأ ملسو

 . ( 50 - 8” ص فلؤملل هدعاوقو ريسفتلا لوصأ ) : وأ ( ةيميت نبال ريسفتلا لوصأ ةمدقم ) يف ريسفتلا يف فالتخالا بابسأ ثحب رظنأ 1(2)

١7- 



 « ةيصعملا وأ ةعاطلا وأ « هفعض وأ ناميإلا خوسر نم « ةّصقلا باحصأ لاح ىلإ الإ ضّرعتي ال ْنأ ينآرقلا صّصَقلا بولسأ نإ : ًايناث

 . مهخيبوتو مهعيرقت يف نيرفاكلل اليذختو « مهديبأتو مهرصن يف اديكأتو نينمؤملل اتيبثت « اهنم ةربعلا ٌمضوم ٌَرهظُيل

 نم رذحتو ةمألا ّيقتتل « بيرختلا وأ ريمعتلاو « رشلا وأ ريخلا نم اهبابسأ ىلع تاببَسْا بيترت ةفرعم نم ةدئافلا مظع نم اهيف ام : افلاث

 يف اّيلُعلا للا روهظ ةدئاف نم اهيف امو . [ ه* « لفلا ] « 4 اوُمَلظ امب ةّيواخ مهُنوُيُي كلتف إف : ىلاعتهللا لاق « نيماظلاو نيدسفملا ةبقاع

 .٠ كلذ سكع وأ ؟ سوفنلا ءاكزو ةليضفلا

 , مهئاولغ نع اووعري ىتح اهّير ٌرماوأ ٌتّصَعو « اهَّلَسُر تدناع يتلا مألا َقِحَل امب مهديدهتو نيرفاكلاو نيكرشملل ةظعوم : ًاعبار
 ناك دقل © : هناحبس لاقو « [ ١77 « فارعألا ] , 4 نوُرّكفتي مهّلعل ّصّصَملا صّصقاف إف : ىلاعت هللا لاق « مهئارظُت عراصمب اوظعّتيو

 1١١١[. . فسوي ] « « باّبلألا يلوأل َةَرْبِع مهصّصَق يف

 . ينارقلا صصقلا رارسأ يف ٌقّمعتو َنَعَم نم اهكردُي يتلا ةمحلا دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ

١6 

 ريسفتلا يف ةيليئارسإلا رابخألا رثأ

 َدَنقو اهدقن نم مهنمف « مهنع ّلقن نّمع وأ « باتكلا لهأ ٍةَمِلْسُم نع اهلقن ةيليئارسإ ًارابخأ هريسفت يف لخدأ نم نيرسفملا نم
 . اهودقن نيذلا نم رثكأ اهتالع ىلع اهوركذ نيذلاو . اهيلع ٌبَقعي ملو اهّركذ نم مهنمو « اهّليطابأ

 لبقي رين ,لقع يذ ملسم نم امف « هيدهو ميركلا نآرقلا حور َءاإ ايبلس ًاَرثُأ ريسفتلا بتك يف ةيليئارسإلا رابخألا ةياور تكرت كلذلو

 يه له ؛ ةيليئارسإلا رابخألا كلت لوح رودت كوككشلا نم ريثك كانهو . ريطاسألاب هبشأ اهبلاغ يتلا « ةيليئارسإلا صصقلا كلت تايوتحمب

 ..!؟ ًاروظحم اهتياور لعجو « اهنومضم هّوُش دق ام ىلاعت هللا ءايبنأ ىلع سئاسدلا نم اهيف مأ ؟ ةعنطصم ةقلتخم

 . ميقتسملا هيدهو ميركلا نآرقلا لالجي قيلي ال نيرمألا الك يف لاحلاو

 فرعن ال انَّأ لاحلاو , باتكلا لهأ وملسم انيلإ اهلقن يتلا ةيليئارسإلا رابخألا كلتب اهوشح نع ريسفتلا بتك هيزنت بجاولا ناكف

 . هيدهو هتديقعو مالسالا ةعيرش فلاخي ام ابيف نكي مل ول ايف اهتوبث ةحص ىدم

 الو باتكلا ّلهأ اوُقُدَصُت ال ) : لاقف ةيليئارسإلا رابخألا كلتل ةدعاق ملسو هلآو هيلعهللا لص هللا لوسر انل عضو دقلو
 مُهقّدصُت ال مالسإلا ٌفلاخُي اهفو « مهُبذكُت ال ٌمالسإلا ٌفلاخُي ال ايف : يأ « 22(مهوُبَذكُت

 « ظاعتالاو ةربعلل « مهيضامب قلعتي اهف هانعمف . ©") ( َجَّرَح الو َليئارسإ ينب نع اوُنّدَح ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوق اّمأو

 . هتحصو هتوبثب هبتشي امب ٌرَّسْفي ال ٌقحلا َنِإف , نارقلا صّصَق يف ءاج ام ىلع اهب داهشتساللال

 : يلي اهف اهّلوجُن « ٌليئارسإ ينب نع ِثّدحتلل طباوض َنوُقَقَحلا عاملعلا عضو دقلو
 اذهف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع تباثلا دنسلاب « ليئارسإ ينب نع هيكحي ايف ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ءاج ام : ًالوأ

 . هلوبق مدع وأ ُهدَر زوجي ال يذلا لوبقملا

 زوجي ال ام اذهف ؛ ةتباثلا قئاقحلا ضقانُي ام وأ « ًايدهو ةعيرشو ةديقع مالسالل - ةيليئارسإلا صصقلا نم  هضقانت َمِلع ام : ًايناث
 . هنالطب ىلع هيبنتال الإ « هثياور الو هلوبق

 . هتياكحو هتياور زوجتو« هُبَّدكُن الو هقّدَصُت ال اذهف « مالسإلا قئاقح عم اهضراعت مدع ةيليئارسإلا رابخألا نم مع ام : ًافلاث

 نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انءاج ام ىفكو « هنع ءانغتسالا نكميف « ةدئاف ريبك هيف سيل امم ثلاثلا مسقلا نم بلغألاو

 . ًادشرمو ًايداهو ًامّلعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةّنسو هللا باتكب ىفكو « مهصصق نم مبركلا نارقلا يف انءاج ام ىلع « مهرابخأ

 4 )1١١ج هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور /١5/ .

 ) )1ءايبنألا باتك هحيحص يف يراخبلا هاور /9٠/ .



 يرق يال لىجج
 ىصسموز) ندا سكس

 ايياياياوب  ا١1 0 جاب تل وأ. تاق

 ريثك نبا مامإلا ةمجرت

 هيقفلا « يقشمدلا مث  ماشلا ىّرصب ىلإ ةبسن - يرصبلا ريثك نب ورمع نب ليعامسإ « ءادفلا وبأ نيدلا دامع : ظفاحلا مامالا وه

 . ريبكلا رّسفملاو « ةقثلا ثدحملاو « يعفاشلا

 همزال يذلا يّرملا ظفاحلاك , ظافحلا ةمئألا نم مهريغو , ركاسع نباو يدمآلاو ةنحشلا نبا نم عم « نينس عبس نبا وهو قشمد مدق

 . يذوأو هبيسب َنجُماو بج َنفو « ةّيميت نبا ظفاحلا مامالا نع ذحخأو . هرهاصو « لامكلا بيذبت هيلع أرقو

 امهمحر - ةيميت نبا هخيش دنع قشمدب ةيفوصلا ةربقم يف ربقو / ه 7174 / ةنس نابعش يف يفوتو / ه 7٠١ / ةنس هدلوم ناك

 . ورمع رخآ يف ُهّرصب ٌفك دق ناكو - ىلاعتمللا

 يئَّدَحُم نم ناكف . خيراتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف ًاصوصخخ ء ملعلا نم مظع غلبم ىلع ىلاعتهللا همحر ريثك نبا مامالا ناكو

 . ءاهقفلا

 هلو - لقنلاو ةياورلا ريثك يأ  ٌلاَقن ٌرسفمو , ّنقتم ٌتّدحمو « َنّدفتم ٌةيقف ؛ عرابلا ثّدحْملا يتفملا ٌمامإلا : يبهذلا ظفاحلا هنع لاق
 1 . ةديفم فيناصت

 ثيدحلاو خيراتلا يف ملعلا ةساير هيلإ تبنا . مهفلا دّيج نايسنلا ليلق « راضحتسالا ريثك ناك : يلبنحلا دامعلا نب ظفاحلا لاق

 : لئاقلا وهو . ريسفتلاو
 ٌرظنت ُنيعلاو لاجآلا ىلإ است امّإو ىَرت ٌمايألانب وه
 رثكملاٌبيِشْلا اذه ٌلئازالو ىّضم يذلا ُبابشلا كاذ ٌدئاع الف

 : هتافنصم نمو

 تاقبطو « هيلإ فاضأو . لامكلا بيذهت رصتخاو « ةرشعلا ديناسملا عمج يف باتكو , ريسفتلاو « ةيابنلاو ةيادبلاب ىّمسْملا يراتلا
 . جحلا ىلإ تادّلجم اهنم بتك ةلفاح ةريثك ماكحأ يف عرشو « ةيعفاشلا

 ةلأسم يف يتفُي ناكو هئارآ نم ريثك يف هل عابتاو « هنع ةلضانمو « ةّيميت نباب ةيصوصخ هل تناك . هتاقبط يف ةبهش يضاق نبا هركذو

 . ©”هيأرب قالطلا

 . /597- 771/ ”ج ,دامعلا نبال « بهذ نَم رابخأ يف بهذلا تارذش



 هريسفت يف ريثك نبا جبنم

 هحضوأ ا كلذو « ريسفتلا قرط نسحأ هيف كلس ثيح نيرسفملا يقاب نع ًارّيمتُم ًاديرف ًاجهنم هريسفت يف ريثك نبا مامإلا كلس دقل
 : لوقيف « هريسفت ةمدقم يف

 « ةّئسلاب كيلعف كلذ كايعأ نإف . رخخآ عضوم يف طسُب دق ِهّنإف ٍناكم يف لمجأ امف « نآرقلاب ُنآرقلا َرّسفُي نأ : ريسفتلا قرط نسحأ )
 امي وهف ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر هب مكح ام لك : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دق لب « هل ةحّضومو نآرقلل ةحراش اهنإف

 . ( نارقلا نم همهف

 هلسرأ نيح لبج نب ذاعمل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اك « ةّنسلا نمف هدجت مل نإف « هنم نآرقلا ريسفت ُبلطت كّنَأ ضزغلاو )

 مل نإف » : لاق « ملسو هلآو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ِةّنسب : لاق ؟ « جت مل نإف » : لاق « هللا باتكب : لاق ؟ « مكحت َمبَف » : نما ىلإ

 امل هللا لوسر لوسر ّقفو يذلا هلل ُدمحلا » : لاقو « وردص يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف « يبأر ُدهتجأ : لاق ؟ « ذَت
 . ( ديج ٍدانسإب ننسلاو دنسملا يف ثيدحلا اذهو « « هللا لوسر يضري

 نم هودهاش امل كلذب ىردأ مهنإف « ةباحصلا لاوقأ ىلإ كلذ يف انعجر ةئسلا يف الو نآرقلا يف ريسفتلا دجن مل اذإ ٍذئنيحو ) : لاق مث
 . ( حلاصلا لمعلاو « حيحصلا ملعلاو , ماتلا مهفلا نم مهل امِلو « اهب اوّصتخا يتلا لاوحألاو نئارقلا

 . ( نيعباتلا لاوقأ ىلإ كلذ يف ةمنألا نم ٌريثك جر دقف « ةباحصلا نع ٌريسفتلا دجت مل اذإو )

 : يلي ايف هجبنم صخلتيو
 وهو « ةرشابم اهليصفتب امإو , اهليصفتب ذخأي مث لمجم لكشب امِإ اهريسفت يف ذخأي مث ءاهريسفت دارملا تايآآلا وأ ةيآلا ركذي : ًالوأ

 . عسوتو باهسإب حاضيإو نايب نم هيلإ جاتحت ام اههف ركذي نيتلاحلا الك يف

 . كلذ يف تاءارقلل هركذ عم . اهرّسمُي يتلا ةيآلاب طابترا وأ ةقالع اه يتلا تايآآلا عيمج ركذيف « نارقلاب نارقلا ٌرّسْمُي : ًايناث

 اهب رسفُي يتلا ثيداحألاو ةيآلا نيب طابترالا هجو ًاحضوم « اهقرط دّدعتبو اهديناسأب تاياورلا قوسي وهف « ةّئسلاب نآرقلا ٌرّسْفي : ًاثلاث
ِ . 

 . مهنع لقنلا نم رثكُيو « ةيآلل مهريسفت يف ةباحصلا لاوقأ ركذي : ًاعبار
 . ةضافتساب ريسفتلا يف مهتاّيورمو نيعباتلا الوقأ ركذي اك : ًاسماخ

 . كلذ يف دهاوشلا ركذ عم ةميركلا تايآلل يوغللا ريسفتلاب هماتها : ًاسداس

 . ريسفتلا يف اهقايس ضرعم يف ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا وأ ةينارقلا تايآلا نم ةدافتسملا ةيعرشلا ماكحألا نم ريثكل هجاتنتسا : ًاعباس

 . ماكحألا تايآب ةقلعتملا ءاهقفلا لاوقأل هركذ : ًانماث

 . ةيالل هريسفت يف هركذ ام طسب يف نيرسفملا َلاوقأ اهيف ٌركذي ةلّوطم ًالوصف ُدِقعي : ًاعسات
 . حوضوو ليصفتب « ةيآلا ريسفت عوضومب ةقلعتملا عاونألاو لئاسملا ركذي : ًارشاع
 . عاونألاو لئاسملا كلتب ةقّلعتملا ةباحصلا راثاو « ةيوبنلا ثيداحألا ركذي : رشع يداح

 . ناهربلاو ليلدلاب اهنيب نزاويو ةيعرشلا مهتاداهتجاو ةيهقفلا مهلاوقأ حاضياإل « نيعباتلاو فلسلا لاوقأل ةصاخ ًالوصف دقعي : رشع يلاث
 لئاسملل ضّرععتي مل ثيح « هاوس نمع اهب صتخا ةزّيم هذهو. ةيورو ةقد لكب فلسلا جهنم ةديقعلا نايب يف جني : رشع ثلاث

 . ملعأ ىلاعت ُهللاو . هريسفت عقاوو , ِهِتمَّدَعُم نم ؛ مظعلا نآرقلل هريسفت يف ريثك نبا مامإلا جهنم نايب نم هيلإ ٌتلصوت ام اذه



 ليترتلاو ديوجتلا ملع يف ةمماحلا دعاوقلا

 سا

 هانعمو ديوجتلا ملع فيرعت

 . ةئلسح اذإ ءيشلا ٌتدوج لاقي « نيسحتلا : ةغل ديوجتلا

 همالسو هللا تاولص ميركلا يبنلا ىلع لزنأ ام بسح ميركلا نآرقلا لجو زعدللا مالك ةوالت هنم فرعي منع وه : ًاحالطصا ديوجتلاو

 . فسعت الو قطنلاب فلكت ريغ نم ميخفتلاو قيقرتلاو دودملاو تافصلا نم هقح فرح لك ءاطعإب هيلع

 . ةيوبنلا ةرضحلا نم ىقلت ام ىلع ميركلا نارقلا ظفل ناقتإ يف ةياهنلا غولب : هتياغ
 . لجو زع هللا باتك يف أطخلاو نحللا نع ناسللا نوصو . ةءارقلا قرطب نيفراعلا هاوفأ نم يقلتلا : هب ليخألا ةقيرط

 . مالكلا فرشأب قّلعتي هنأ ثيح « ةيعرشلا مولعلا فرشأ نم وه : ميركلا نآرقلا ديوجت لضف

 . نيفلكملا نم ةملسمو ملسم لك ىلع نيع ضرف هب لمعلاو . ةيافك ضرف هنأ : همكح

 : يررجلا نبا لاق

 الصوانيإهنهاذكهو االزنأ هلإله بهنأل

 ةءارقلاو ءادأللة شزو  ةوالقلاةيلح اضيأ وهو

 اهقح فورحلا ءاطعإ وهو

 هلصأل داو لك درو

 فلكت ام ريغ نم ًالَّبكُم

 يرالِط هكلحت نيبو هتيهب سيلو

 . هبوجو ىلع ةمألا عامجالو (4) لمزملا ةروس 4 ًاليترت َنآرقلا لّئرو.]» ىلاعتهللا رمأل ًالاثتماو

 كاس

 هانعمو « ليترتلا ملع فيرعت
 . نيبتلاو ةءارقلا يف لسرتلا وه : ةغللا يف ليترتلا

 راهظإلاو ءافخالاو ميخفتلاو قيقرتلاك اهتافصو اهجراخمو اهب ظفلتلا ةيفيك نع ثحبي هنإف .اهفورحو ةينارقلا تاملكلا : هعوضوم
 . كلذ ريغو بالقالاو ماغدالاو

 | . هللا همحر يرودلا صفح هعضاو : ليقو . تاءارقلا ةمأ : هعضاو

 لاق ثيح ضعبب ماكحألا ضعب طالتخا نم نمألاو ميركلا نآرقلا ظفل يف اطخلاو نحللا نم هظفحو ناسللا نوص : ديوجتلا ةرق
 هللا لبح نارقلا اذه ّنِإ ٠ : لاقو ء هحيحص يف يراخبلا هجرخأ « هملعو نارقلا ملعت نم مريخ ٠ : ملسو هلاو هيلع هللا لص ميركلا لوسرلا



 لوقأ ال يّنِإ اَمأ « تانسح رشع فرح لك هتوالت ىلع كرجأيهللا نإف هولتا . هعبتا نمل ةاجنو هب كس نمل ةمصع . عفانلا ءافشلاو نيبملا روتلاو

 هاور « ةّرّرَبلا ماركلا ٍةَرفَسلا عم نآرقلاب رهاملا ١ : لاقو . احلا هجرخأ « فرح ميمو فرح مالو فرح فلأ نكلو فرح 4

 .٠ يراخبلا

 كلا لكلا

 اهناكرأو ميركلا نآرقلا ةوالت بتارم

 . ريودتلاو ردحلاو ليترتلا يهو بتارم ةثالث ميركلا نارقلا ةوالتل

 ريصقت ريغب نيبتلاو ةءارقلا يف لسرتلا وهو « هءادأ نسحأ اذإ مالكلا لتر ردصم ةغللا يف : ليترتلا - ١

 جراخملا نم اهقح فورحلا ءاطعإو نانئمطاو ةدؤتب ةءارقلا لب ةلجع ريغ نم مهفتو ثكم ىلع مبركلا نارقلا ةءارق : حالطصالا ينو
 . تافصلاو

 ءارسالا ةروس 4 ًاليزغت هانلّرنو ثكم ىلع ساّنلا ىلع ُهأرقتل ُهاقرف ًانارقو )> : ىلاعتو كرابت هللا لاق « ميركلا نآرقلا هب لزن يذلا وهو

(00). 

 ىلع نيعُي امم اذهو.. فورحلا لصفاو , لهمتو هتءارق يف ثّبلت يأ , (50) لمزملا ةروس # ًاليترت نآرقلا لترو 9 : هنأش لج لاقو
 . همهفتو نارقلا ربدت

 . اهنسحأو بتارملا لضفأ يه ليترتلا ةبترم َّنإو
 رّدحلا عم لصولاو عطقلاو دودملا ةاعارم نم هيف ّدبالو « هدعاوقو ديوجتلا ماكحأ ةاعارم عم اهتعرسو ةءارقلا جاردإ وهو : ردحلا_  '؟

 . حضاو أطخ وهف ةنغلا باهذو دملا فورح رتب نم

 . ردحلاو ليترتلا نيب طسوتلا وهو : ريودتلا -

 نع اهجرخي لالخإ امهالكف ردحلا نع ةدئازلا ةعرسلاب وأ « ليترتلا نع ًالثم دئازلا ليوطتلاب ثالثلا بتارملا هذه نع جورخلا زوجي الف
 . حيحصلا ءادألا

 . هناسل اهب فخيو هعبط قفاوت يتلا ثالثلا بتارملا ىدحإ ئراقلا رتخيلف

 كلا ركل

 ةميركلا ةءارقلا توبث ناكرأ

 : اهب تبثت ةثالث ناكرأ ةيركلا ةءارقلل

 تباثلاو فوذحملاو . لوصوملاو عوطقملاك هنم رطش ةفرعم نم ئراقلل دب الف « فيرشلا يناهثعلا فحصملا مسر ةءارقلا قفاوت نأ : ًالوأ

 . فقي فيك فرعيل . ةطوبرملا ءاطاو ةطوسبملا ءاتلاب بتك امو . ّدملا فورح نم

 . نسحأ ناكل هملعت ولو . حيحصلا ىلع وحنلا ملعت ٌئراقلا ىلع بجي الو . بارعالا نم ًايوحن ًاهجو ةءارقلا قفاوت نأ : ًايفاث
 نم نكر لتخا اذإف « ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلاب مهدنس لصتا نيذلا نينقتملا ءاّرقلا نع ةءارقلا ذخؤت نأ وهو دنسلا ةحص : ًاثلاث

 . ةذاش ةءارقلا تناك ةئالثلا ناكرألا هذه

 هعاونأو ّدملا فيرعت
 حون ةروس « نينبو لاومأب م ددميو ]» : ىلاعتو هناحبس لاقو « ةدايز تدز يأ أدم ٌتددم : برعلا لوقت « ةدايزلاو طملا وه ةغل : ّدملا

 . مدزي يأ(١1)
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 ةنكاسلا واولاو . اهلبق ام حوتفملا ةنكاسلا فلألا يهو ةثالث ّدملا فورحو. ّدملا فورح نم فرحب توصلا ةلاطإ وه : ًاحالطصا دملاو
 # اهيحون 8 لثم , ةفلك مدعو ةلوبسب اهب توصلا دادتمال دملا فورح هذه تيعس . اهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلاو . اهلبق ام مومضملا

 . (49) دوه ةروس © كيلإ اهيحون بيغلا ءابنأ نم ف ىملاعت هلوق نم
 . يعرفو يلصأ نيمسق ىلإ ّدملا مسقني : دملا ماسقأ

 هيف يفكي لب « نوكس وأ ةزمه نم ببس ىلبع فقوتي الو هب الإ فورحلا تاذ موقت ال يذلا وهو يعيبطلا دملاب ىمسيو : يلصألا دملاف
 . ةثالثلا ّدملا فورح دحأ دوجو

 دميو , ةمدقتملا ةثالثلا دملا فرحأ هفرحأو « هيلع ديزي الو هدح نع هصقني ال ميلسلا عبطلا بحاص نأل . ًايعيبط يمس : يعيبطلا ّدملا

 . نيتكرح رادقمب

 . ىطسو ةلاحب اهطسيي وأ هعبصأ ناسنإلا ضبقي ام رادقمب يهو : ةكرحلا

 . نيكفلا دمو لدبلا دمو ىرغصلا ةلصلا دمو ضوعلا دم يهو دودم ةعبرأ ( يعيبطلا ) يلصألا دملاب قحليو

 هلوق لثم بصنلاب نيونتلا ىلع فقولا دنع عقي وهو . لصولا ةلاح يف نيتحتف نع ًاضوع فقولا ةلاح يف دم وه : ضوعلا دم - ١
 « ايكح . هلع . ابحر . ًاروفغ ]) ىلاعت

 دملا مكح تذخأ كلذل « حوتفم اهلبق ةنكاس فلأ ىلإ بصنلاب نيونتلا لآ دقف 4 أبحر 8 « ًاروفغ ١) أرقتف اهيلع انفقو اذإ امأ

 . نيتكرح رادقمب هلثم دمتف ٠ يعيبطلا

 هعجر ىلع 8 4 ىكزتي ُهَلام > 4 ملعي ُهّنِإ 8 لثم نيكرحتم نيفرح نيب تعقو اذإ ريمضلا ءاه دم وه : ىرغصلا ةلصلا دم - ؟

 عابشإبف ( ًاريصب يهب ) ( ىكزتي ولام ) ( ملعي وهّنإ ) أرقتف مومضم اهلبق ةنكاس اواو اهلعجي ريمضلا ءاه ىلع ةمضلا عابشإف 4 رداقل
 لثم نيتكرح رادقمب دمتف , يعيبطلا دملا مكح ةقباسلا ةلثمألا يف تذخأ كلذل , روسكم اهلبق ةنكاس ٌءاي ريصت ريمضلا ءاه ىلع ةرسكلا

 . يعيبطلا دملا

 ارقتف (1) ناقرفلا ةروس # ًاناَهُّم هيف 9 ىلاعت هلوق يف الإ  هيلإ . هنم 8 كلذ لاثم دمت الف نكاس فرح ريمضلا ءاه لبق ناك ولو

 . ةدعاقلا نع ةذاش يهو نيتكرح رادقمب ىرغصلا ةلصلا دمك دمت يهف نكاس فرح ريمضلا ءاه لبق نأ عم ( ًاناَهُم يبيف )

 . (585) ةرقبلا # هللا هملع اك 9 لثم دمت الف نكاس فرح ريمضلا ءاه دعب ناك ولو

 بتكت 6 أرقتف نيكرحتم نيب ةعقاو اهنأ عم دمت الف # مكل هضري-اوركشت نإو 8 ىلاعت هلوق ىرغصلا ةلصلا ةدعاق نم ىننتسيو

 . 07) رصزلا ةروس نم يهو ءدم نودب # مكل هضري و

 . زمع ّدملا فرح لبق يتأي نأ وه : لدبلا ده -

 دميو « ىواق ا © ةدوؤوملا ا لثم ةملكلا طسو يف ًاضيأ عقيو © ًاناميإ ا 4 اوتوأ إ) 4 اونما ا لثم ةملكلا لوأ يف عقي دقو
 . يعيبطلا دملك نيتكرحب

 لصأو 4 اونأأ ٠» اوتوأ ةملك لصأو 4 اونمأأ ]9) اونمآ ةملك لصأف « ةنكاس ةزمه نع ٌلَدْبُم ةلاحلا هذه يف دملا فرح نأل ًالدب يمسو
 يفو  اونما 4 ةنكاس ًافلأ لوألا لاثما يف تراصف لوألا ةزمهلا ةكرحل بسانم فرحب ةنكاسلا ةيناثلا ةزمهلا تلدبأف 6 انامإإ ظ ًاناميإ ةملك

 . لدبلا ٌدمب اذه يم“ كلذلو 4 ًاناميإ 8 ةنكاس ٌءاي ثلاثلا لاثملا يفو « اوتوأ 9ف ةنكاس واو يناثلا لاثملا

 دملاك نيتكرح رادقمب دميو © نيتبتلا ا © متي إط لثم ةروسكم ةيناثلاو ةنكاس امهالوأ نيءاي عاّتجا دنع عقي وهو : نيكفلا دم -
 ءايلا ىلع فقو اذإ ىلوألا ءايلا دمتف 4 ٌيبلو 8 ةملك امأو . دملا نم هتنكم نيءايلا عاهتجا نم ةلصاحلا ةدشلا نأل نيكفتلا دمب يمسو . يعيبطلا
 . ةيناثلا

 . يعيبطلا دملا نع هيف دملا ديز ٍنوكس وأ ةزمه يعيبطلا دملا دعب ىتأ نإف نوكسلا وأ زمطا ببس ىلع فقوتي يذلا وه : يعرفلا دملاو

 لصتملا ّدم وهف ةدحاو ةملك يف امهعاتجا عقونإف « ةزمه , زمهلا هدعبو دملا فرح ينأي نأ وهو : زمهلا ببسب وه يذلا يعرفلا دملاف

 . لصفنملا ّدم وهف نيتملك يف عقو نإو
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 ةلاح يف هدم بجيف # َءوُبت 9 © ّئبج 8 # ءاج # لثم ةدحاو ةملك يف زمهلا هدعبو دملا فرح يتأي نأ وه : لصتملا دم - ١

 دملاو ةزمهلا تعمتجا اذإ الإ نوكي ال اذهو فقولاب نوكسلا ضورعل « تاكرح تس ىلإ ةدايزلا زوجت فقولا ةلاح يفو تاكرح سمخ لصولا
 . يعيبطلا دملا ىلع ًةدايز هدم بوجو ىلع ءارقلا عمجأ دقو ةملكلا رخآ يف

 ةيناثلا ةملكلا لوأ يف زمحلا يتأبو ىلوألا ةملكلا رخآ يف دملا يتأيف نيتملك يف زمهلاو ّدملا فرح عمتجي نأ وه : لصفنملا ده - ؟

 . © اهيأ اي 8 4 رثوكلا كانيطعأ انإ 9 كلذ لاثمو , لصفنملا دملاب يمس كلذلو

 . هدم بوجو ىلع ءارقلا قافتا مدعل ًابجاو ال ًارئاج هدم ناك امو . ًازاوج تاكرح سمخ رادقمب ّدميو

 . طقف نيتكرح رادقمب دميف رصقلا بجوأ رخآلا ضعبلاو ,« تاكرح سمخ وأ عبرأي هدم ضعبلا بجوأ ثيح

 تاكرح سمخ ًالثم ةيآ يف لصفنملا دمي الف ةدحاو ةوالت يف رصقلا وأ دملا نم ةلاحب مازتلالا يهو مايتهالاب ةريدج ةظحالم كانه نكلو

 . ةدحاو ةوالت يف نيتكرحب لصفنملا دمي ةيناث ةيا يفو
 دملاب قحليو مزاللا دملاو نوكسلل ضراعلا دملا : ناعون وهو نكاس فرح هدعبو ّدملا فرح يتأي نأ وه : نوكسلا ببسب يعرفلا ّدملا

 . نيللا دم نوكسلل ضراعلا

 ١ - باسحلا 8 # تانسحلا ا لثم نوكسلاب هيلع فقوُيو « كرحتم فرح دملا فرح دعب يتأي نأ وه : نوكسلل ضراعلا دم 4#
 نيقتملا 9 4 نيّدلا ط «  نكمي كرحتم فرح اهدعبو « ةقباسلا ةلثمألا يف واولاو ءايلاو فلألا يهو دملا فورح تءاج دقف . * نولمعي

 عبرأ طسوتلاو تاكرح تس وهو لوطلا : هجوأ ةثالث هدم يف زوجيو « نوكسلل ضراع دم ىمسي اذه فقولاف نوكسلاب هيلع فوقولا
 نيتكرح رصقلاو تاكرح .

 كلذ لاثم نوكسلاب هيلع فقويو « امهدعب ام كرحتملاو امهلبق ام حوتفملا نيتنكاسلا ءايلاو واولاب توصلا ةلاطإ وه : نيللا قه - ؟

 . 4 تيب إ) 4 فوح ))
 . * مهيلع فوخ الف  ًالثم أرق ول اك لصولا ةلاح يف دمي الو ثالثلا هجوألا ىلع نوكسلل ضراعلاك فقولا ةلاح يف دميو

 4# ةقاحلا 9 كلذ لاثم , لصولا ةلاح وأ فقولا ةلاح يف ناك ءاوس ًامزال ًانوكس نكاس فرح دملا فرح دعب ينأي نأ وه : مزاللا دم

 .« ملا » « 3 > 4 ق > 4 ةئاطلا ١)
 نم نيفرح عاّتجا نع ةرابع وه ددشملا فرحلا نأل , ًامزال ًانوكس نكاس فرح ةماطلاو ةقاح لا نم لك يف ّدملا فرح دعب ءاج دقف

 . ( ةَمُماطلا ) ةماطلاو ( ةققاحلا ) نع ةرابع يه ةقاحلاف « كرحتم يناثلاو نكاس امهوُأ دحاو سنج

 تس رادقمب دميو ( مم مال فلأ ) ( نون ) ( فاق ) أرقت يهف روسلا لئاوأ يف 41 4« ت ظ 4 ق )ط ةروكذملا فورحلا امأو
 . ءارقلا قافتاب ًابوجو تاكرح

 . يفرح مزال ّدمو « يملك مزال ّدم : نيمسق ىلإ مزاللا ّدملا مسقيو

 مزال ّدمو لقثم يملك مزال ّدم : ناعون وهو # ةّماطلا 4 ةحّتاّصلا © لثم ةملكلا يف عقي يذلا وهو : يملكلا مزاللا ملا ١

 . 4 ةّماطلا إف 6 ةقاحلا إ» لثم ةّدْشم فرح هدعبو دم فرح ةملكلا يف ينأي نيح كلذو : لقنملا يملكلا مزاللا ملا - *

 دجوي الو . ًامزال ًانوكس /ددشم ريغ /نكاس فرح هدعبو دملا فرح ةملكلا يف ينأي نيح كلذو : ففخما يملكلا مزاللا ّدملا - "

 (51) ©« تيصع دقو نآلا و 4 متنك دقو نآلا إ) ىملاعت هلوق امهو سنوي ةروس نم نيعضوم يف الإ صفح ةءارق ىلع مبركلا نارقلا يف
 .(ةثلو

 لثم ميركلا نآرقلا نم ةروس نيرشعو عست لئاوأ يف ةعقاولا فرحألاو روسلا لئاوأ نم فرح يف عقي يذلا وه : يفرحلا مزاللا َدملا - 4

 يهو ( ن اق ح سا ط ع ي ه كار ص م ل ) : يهو ًافرح رشع ةثالث ىلع لمتشتو لإ 4 مح . مس .رلآ . نعملا . ملا »
 ٠ . نيعون ىلع دملل ةبسنلاب

 ك ل س ع ص ق نإ هفورحو « ففحاو لقثملا هيعونب يفرحلا مزاللا دملا وهو , تاكرح تس رادقمب ّدمُت ةقباسلا فورحلا نم عونف



 فرح نأ ريغ 4 قيسع مح ]ظ هلوقو 4 صعيهك )) ىلاعت هلوق يف كلذو « نيللا ّدم دمت يهف ( مكلسع صقن ) كلوق يف ةعومجم « ( م
 00 . ( الضف لوطلاو ناهجولا نيع يفو ) يبطاشلا لاق ام ةعبرأ وأ تاكرح تبس دمي نيعلا

 ّيح ) كلوق يف ةعومجملا ( ر ه ط ي ح ) فرحألا ةيقب يهو « يعيبطلا دملاك نيتكرح رادقمب دمت ةقباسلا فورحلا نم يناثلا عونلاو

 . ففخم يفرحو لقثم يفرح نيعون ىلع يفرحلا مزاللا دملا نإ ( رهط
 دم ماللا يف ٌدملاف © ملا 8 لثم ددشم فرح هدعبو دم فرح روسلا لئاوأ نم فرح يف ينأي نأ وه : لقنملا يفرحلا مزاللا دملاف

 . ( مهي ْمال فلأ ) أرقت يهف ددشم فرح هدعبو فلألا وهو دملا فرح ءيجم لقثم يفرح مزال

 «© ق » لثم ًامزال ًانوكس نكاس فرح هدعب ّدم فرح روسلا لئاوأ نم فرح يف ينأي نيح كلذو : ففخنا يفرحلا مزاللا دملاو
 ( فاق )رقت يهف . ًامزال ًانوكس نكاس فرح هدعبو اهيف دملا فرح ءيجل ففخم يفرح مزال ّدم اهيف دملاف 4ملا# نم ميلا فرحو 4 ت ا

 .(مم)(نون)

 ل. 3

 نيوعتلاو ةثكاسلا نونلا ماكحأ

 . . © منك » # نم » « ْنِإ © لثم ةنّكسملا نونلا يه : ةنكاسلا نونلا

 4 ميلع ١ 4 ًابلع » لثم ناترسك وأ ناتمض وأ ناتحتف وهو ًافقوو ًاطخ هقرافتو ًاظفل مسالا رخآ عبتت ةنكاس نون وه : نيوعتلا
 ةلاح يف كلذو © أولع 9 لوقنف ةنكاس فلأب اهيلع فقن امنإو نيونتلاب تأن مل اهيلع انفقو نإف اهدعب امب ةملكلا لصو دنع كلذو 4« ميلع »

 ظ . 4 ميلع )> لثم نكاس فرح ىلع فقنف رخلاو عفرلا يتلاح يفو بصنلا
 نيونتلاو ةنكاسلا نونللو ( نيملاظلاب نميلع ) ( روكش نميلع ) ( اهكح نميلع ) لوقنف اهدعب امب ةملكلا لصو دنع رهظي امنإ نيونتلاو

 . ءافخإلاو ماغدالاو راهظالاو بالقإلا يهو : ماكحأ ةعبرأ ءاجحلا فورح نم اهدعب عقي امل ةبسنلاب

 نم # كلذ لاثم طقف ءابلا فرح دنع كلذو نيتكرح رادقمب « ةنغلا عم ايم نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا بلق وه : بالقإلا ١

 . اذكهو ( ريصب معيمس ) أرقتف 4 ريصب عيعو /» ( دعب مث ) أرقتف # دعب

 قلحلا فورح نم فرح نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا دعب عقو اذإ كلذو ةنغ ريغ نم هجرخم نم فرح لكب قطعلا وه : راهظإلا - ؟

 © ميلع ميكح 8 4 نمآ نم كلذ لاثم ءاخلاو نيغلاو ءاحلاو نيعلاو ءاهلاو ةزمهلا يهو فورح ةتس اهددعو راهظإلا فورح يهو
 نم ةنيبملا راهظإلا فورح نم اهدعب يذلا فرحلا نع ةلقتسم نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا راهظإ بجيف ًايقلح ًاراهظإ ىمسيو « تمعنأ

 . ةنغ ريغ

 نونلا دعب عقو اذإ كلذو « يناثلا سنج نم ًاددشم ًادحاو ًافرح ناريصي ثيح كرحتم فرحب نكاس فرح لاخدإ وه : ماغدإلا
 . ( نولمري ) ظفلب ةعومجملا ةتسلا ماغدإلا فورح نم فرح نيونتلا وأ ةنكاسلا

 ًادحاو افرح ناريصي ثيحب ءارلا عم نونلا مغدتف ةكرحتملا ءارلا فرح اهدعبو ةنكاسلا نونلا تعمتجا دقف 4 مهبر نم ظ كلذ لاثم

 ( اندل لم )و ( مهرب ) قيقحتلا ىلع يهف ( اندم ) أرقتف 4 اندل نم إط ىلاعت هلوق كلذكو ( مهّرم ) أرقتف يناثلا سنج نم ًاددشم
 ىتثتسيو « فيفختلا يف ةغلابملا ءارلاو ماللا عم ةنغلا فذح هجوو «ءاعم ةفصلاو فرحلا باهذل الماك اماغدإ ىمسيو ةنغ ريغ نم تمغدف

 فورح مسقنتو .تكسلا عم ماغدإلا يتأي الو سفنت نودب ةفيطل ةتكس اهيلع تكسي هنإف * قار ْنم 9 ىلاعت هلوق نم ءارلا يف نونلا ماغدإ

 : نيمسق ىلإ ( نولمري ) ظفلب ةعومجملا ةتسلا ماغدالا

 ًارقتف © لمعي نمف ا كلذ لاشم ( نموي ) ظفلب ةعومجم يهو ( نونلاو . ميملاو . واولاو . ءايلا ) هفورحو : ةّتغب ماغدإ : ًالوأ

 ش . نيتكرح رادقمب ةنغلا عم ( لمعّيمف )

 . اهركذ رم م © اندل نم و © مهير نم ا لثم ء طقف ءارلاو ماللا هفورحو : ةنغ الب ماغدإ : ًايناث
 رهظت انإو مغدت الف ةدحاو ةملك يف ماغدالا فورح نم فرح عم ةنكاسلا نونلا تعمتجا اذإف نيتملك يف الإ ماغدالا عقي الو

 امهتوك عم امهيف ماغدالا بجي ال ىلاعت هللا باتك يف ناعضوم كانهو ( ناونق ) ( ناونص ) ( ايند ) كلذ لاثمو ( ذاش ٌراهظإ ) ىمسيو



 دقف 4 ملقلاو ّن 9 هلوقو 4# ميكحلا نارقلاو سي 9 ىلاعت هلوق امهو ماغدإلا نود راهظإلا امهيف بحي اهنإو . ةماعلا ةدعاقلا عم نيققحتم

 امهيف راهظإلا بجيف ( ملقلاو نون )و ( ميكحلا نآرقلاو نيساي ) نارقت امهنأ رابتعا ىلع نيتملك يف واولا عم ةنكاسلا نونلا امهيف تعمتجا
 . ملعأ هللاو صفح ةياورب كلذو « ةدعاقلا نم ءانثتسا

 كلذ لاثم ناتددشملا ميملاو نونلا اهعضاوم.زربأ نمو « نيتكرح رادقمب ّدَتو هيف ناسلل لمع ال موشيخلا نم جرخي ٌتوص يه : ةّنْغلا

 .4 ةلللاط ( عل ( نإ ) 4م)
 ةّنغلا ءاقب عم ماغدإلاو راهظالا َنْيَب ةلاح ىلع وهو ديدشتلا نم لاخ نكاس فرحب قطنلا : ًاحالطصاو . رتسلا ةغل وه : ءافخاإلا

 ط د تاز ظ ض ك س ق ش ج ث ذ ص ) ًافرح رشع ةسمخ يهو ءافخإلا فورح نم فرح نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا دعب يتأي نأ وهو

 : تيبلا اذه تاملك لئاوأ يف ةعومجم يهو ( ف

 ىرتف ًابلاط ْمُد ىقت يف دز ًاملاظ عض امرك امس دق صخش دوج انث اذ فص

 يف ءافخإلا فورح نم فرحو ةنكاسلا نونلا ءاقتلا ناك ًءاوس ءافخالا فورح نم فرح اهدعبو ةنكاسلا نونلا وأ نيونتلا ءاج اذإف

 كلذ لاثم نيتكرح رادقمب ةّنغلا عم ديدشت ريغ نم ماغدالاو راهظالا نيب ةلاح ىلع اهب قطنلاب نونلا ءافخإ بجو نيتملك يف وأ ةدحاو ةملك

 . © متربص نفل » « ًاروصْنم ط داصلا عم ةنكاسلا نونلل
 . فورحلا ةيقب اذكهو © ريدق ميلع إف فاقلا عمو 4 ًاريبك ًاولع إف فاكلا عم نيونتلا لاثمو

 هتالال

 ةنكاسلا ميملا ماكحأ

 . ( يوفش راهظإ )و ( يوفش ءافخإ )و ( لئاتم ماغدإ ) : ماكحأ ةثالث ءاجلا فورح نم اهدعب يتأي امل ةبسنلاب ةنكاسلا ميملل
 اهم ناريصيف ةنغب ًاعم امهماغدإ بجو دقف ميلا فرح ةنكاسلا ميملا دعب ءاج اذإ وهو يوفشلا ماغدإلاب ىمسيو : لئاهملا ماغدإلا - ١

 . # ةدصؤم مهيلع 8» © متبسك اَم ّمكل > 4 نوءاشي ام مه 9 لثم ةددشم ةدحاو

 # مهنيب مكحاف 92 لثم ةنغب هدنع مملا ءافخإ بجو دقف ءابلا فرح ةنكاسلا مملا دعب ءاج اذإ وهو : يوفشلا ءافخإلا - ؟

 . ةّفشلا نم ( ءابلا ) هفرح جورخل ًايوفش ءافخإ يمسو « © ةراجحب ٌمييمرت ١
 الو ماغدإ ريغ نم ميلا راهظإ بجيف ءابلاو ميلا ادع « ءاجملا فورح ةيقب ةنكاسلا مملا دعب ءاج اذإ وه : يوفشلا راهظإلا_ ©

 لثم ءافلاو واولا فرح دنع ًاحوضو يوفشلا راهظإلا نوكي ام دشأو . 4 روج مكتؤي ف 4 متبسح ْمَأ 8 كلذ لاثم « ةنغ الو ءافخإ

 . © نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ ل ىلاعت هلوقو © هللا ةمحر يف مهف ل

 لم

 هعاونأو هماكحأو ماغدإلا

 . رخاب فرح لاخدإ وه : ماغدإلا

 . ( براقتم ماغدإ )و ( سناجتم ماغدإ )و ( لثاتم ماغدإ ) : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ةفصلا بسحب هعاونأو
 نيتملك يف وأ ةدحاو ةملك يف اعمتجا ًءاوس رخآلا امهدحأ يليو , ةفصلاو جرخلا يف نافرحلا دحتي نأ وه : لثاتملا ماغدإلا - ١

 # رجحلا كاصعب ٌبرضا نأ 9 ىلاعت هلوق يف : ءابلا عم ءابلا عاتجا وأ # مهتراجت ٌثحبر امف 9 ىلاعت هلوق يف : ءاتلا عم ءاتلا عاتجاك

 مملا عم مملاو * توملا مككردُي 99 ىلاعت هلوق يف : فاكلا عم فاكلا عاتجاو #4 اورصنو اووا 9> ىلاعت هلوق يف : واولا عم واولا عاتجاو

 ءابلاب ءابلاو ءاتلاب ءاتلا مغدتف « كلذ ريغ ىلإ © بهذ ذإ إف لاذلا عم لاذلاو « مه لق  لثم ماللا عم ماللاو 4# ضرُم مبولق يف 9» : لثم
 . اهيف ةنغلا يفرط دحأ دوجو مدعل ةّنغ ريغ نم دّدشملا فرحلاك ناظقليو . لإ فاكلاب فاكلاو

 وهو ميلا دوجول ةنغلا عم ميما عم ميلا مغدتف 4 متيسك ام مكلف هلوقو# ضرم ممولق يف ]» ىلاعت هلوق لثم يف ميلا عم ميما عامتجا امأو
 . ةنغ فرح



 عضاوملا يف ماغدإلا بجيف رخآلا امهدحأ ليو , تافصلا ضعب يف نافلتخيو جرحا يف نافرحلا دحتي نأ وه : سناجتملا ماغدإلا - ؟

 . # تذَّبَع ١و #4 نيبت لق ذو 4< ٌتدُهم و 4 عطقت ْدقل 9 لثم ءاتلا عم ةنكاسلا لادلا عاهتجاك : ةيلاتلا

 عم ةنكاسلا ءاتلا عاتجا ينو # امكتوعد ُتبيجأ او © امهّبر هللا وعد ُثلقثأ إ» لثم لادلا عم ةنكاسلا ءاتلا عاتجا يف كلذكو

 . 4 ةفئاط ُثنمآ فو 4 ةفئاط ثم إذ لثم ءاطلا

 . ءاطلا يف قابطإلا ةفص ءاقب عم 4 تطسب ف ىلاعت هلوق لثم يف ءاتلا عم ءاطلا عاتجا يف كلذكو

 4 كلذ ٌتهلي 9 لثم لاذلا عم ةنكاسلا ءاثلا عاتجا يف كلذكو 4 اوملظ ْذِإ ف لثم ءاظلا عم ةنكاسلا لاذلا عاتجا يف ًاضيأو
 . © انعم ٌبكرا 9 لثم ميلا عم ةنكاسلا ءابلا عاتجاو

 . نيعضوم يف عونلا اذه نم ماغدإلا بجيف رخآلا امهدحأ يليو , ةفصلا وأ جرخملا يف نافرحلا براقتي نأ وه : براقتملا ماغدإلا - '"

 . 4 هللا هعفر لب و « بر ُلقو 9 لكم ءارلا عم ةنكاسلا ماللا عاتجا يف : لوألا

 . « مكقلخت ملأ » فاكلا عم ةنكاسلا فاقلا عاتجا وه : يناثلا

 هه

 قيل ماللا ماكحأ

 . راهظإلاو ماغدإلاو قيقرتلاو ميخفتلا : ماكحأ ةعبرأ ةفّرعملا مالل

 ١ - هللا ّنم و 4 هللا ٌدبع ينإ لاق ل لثم حنف وأ اهلبق ام مض نإ : ةلالحلا ظفل يف ماللا مخفت 4 .

 ١ عذب كسر لوسط ع كلذ وس لو .
 ةعبرأ اهددعو ( ل شا ز ظ س د ن ذ ض تار ص ث ط ) يهو ةيلاتلا فورحلا دحأ اهدعب اهءاج اذإ : ةفرعملا ماللا مغدتو - '"

 : تيبلا اذه تاملك لئاوأ يف ةعومجم يهو ًافرح رشع

 مركلل افيرش ْرُز ُنظ ًءنوس حد | ْمَعِناذ فض رقت ًامحر للص مث بط

 . ددشم فرح اهيليو « ةمغدملا سمّشلا مال ىلإ ةبسن © ةماطلا ف 4 باوتلا ف لثم ةيسمشلا ماللاب ماللا هذه ىمستو

 يف ةعومجم يهو ( هم ي ق ع ف خ و ك ج ح غ ب أ ) : يهو فورحلا ةيقب نم فرح اهدعب ءاج اذإ : ةفرعملا ماللا رهظتو -

 . رمقلا مال ىلإ ةبسن ةيرمقلا ماللاب ماللا هذه ىمستو © ميلعلا إف « رمقلا » كلذ لاثمو ( هميقع فحتو كبح غبإ ) كلوق

 © اتقتلا ١ لثم ةملكلا ةينب نم اهنأل ةيرمق الو ةيسمش اهنوكب فصوت ال اهنإف لوصوملا مسالا لوأ يف وأ لعفلا لوأ يف عقتت يتلا ماللا امأ

 . كلذ ريغ ىلإ ( يتلا ) ( يذلا ) لثم لوصوملا مالو © مكانا ١ 4 ىقتلا ف

 هاء

 اهاوحأو ءارلا ماكحأ

 وأ مضلا وأ حتفلا وأ رسكلا ةكرح نم اهعقوم بسحب اهمكح ذخأت انإو : نيهجولا زاوجو قيقرتلاو :مخفتلا ماكحأ ةثالث ءارلل

 | . نوكسلا

 : عضاوم ةسمخ يف ءارلا مخفت : ءارلا مخفت

 ١ - ًابرثأ ابرُع 9 لثم تحتف وأ تمض نإ 4 .

 ١ - شرعلا و © نارقلا 9 لثم حتف وأ مضاهلبق ناكو تنكس نإ # .

 . © ىضترا نمل » لثم ضراع رسك اهلبق ناكو تنكس نإ - ©
 . # ركشلا و © رصعلاو إ» لثم حتف وأ مض نكاسلا لبقو نكاس اهلبق ناكو ًافقو تنكس نإ - ؛

 ءالعتسالا فورحو # داصرم فو # ساطرق ف لثم « روسكم ريغ ءالعتسا فرح اهدعبو يلصأ رسك اهلبق ناكو تنكس نإ - ه
 . ةمخفملا فورحلا يهو # ظق طغض صح إ» كلوق يف ةعومجم



 : عضاوم ةعبرأ يف ءارلا ققرت : ءارلا قيقرت
 ١ لاجر  لثم ترسك نإ- # .

 . © نوعرف 9 لثم يلصأ رسك اهلبق ناكو تنكس نإ - ؟
 “'  ريبخ 9> © ريدق » لثم ةنكاس َءاي اهلبق ناكو تنكس نإ # .

 . # رحّشلا 8 لثم رسك نكاسلا لبقو نكاس اهلبق ناكو ًافقو تنكس نإ -
 : نيعضوم يف كلذو : ءارلا يف قيقرتلاو مخفتلا زاوج

 ميخفتلا اهيف زاجف 4 مظعلا دوطلاك قرف لك 9 لثم , روسكم ءالعتسا فرح اهدعبو يلصأ رسك اهلبق ناكو تنكس اذإ ١

 ش . ءالعتسالا فورح نم فرح فاقلاو فاقلا فرح لبق ةنكاس اهعوقول

 . مخفتلا فعضي رسكلاو ًاروسكم ءاج هنكل ميخفتلا هبساني ناك نإو ءالعتسالا فرح ّنأل ًاضيأ قيقرتلا زاجو

 « رصم ]ف لثم روسكم فرحب قوبسم وهو نكاس ءالعتسا فرح اهقبش ادقو ةملكلا رخآ يف ةنكاس تءاج اذإ يناثلا عضوملاو
 © رطق 9 يف قيقرتلا حجرملاو . 4 نينما هللا ءاش نإ رصم اوطبها إ لصولا ةلاح اهحاتفنال « رصم يف ميخفتلا حجرملاو « رطق و

 . 4 نجلا نمو رطقلا نيع هل انلسرأو إف لصولا ةلاح اهرسكل
 : ةيلاتلا عضاوملا يف فالخلا درو ًافقو اهقيقرتو ةفرطتملا ءارلا ميخفت يفو

 ١ - ةيآ دوه ةروس 4 كلهأب ٍرسأف )» ىلاعت هلوق يف )8١( ناخدلا ةروس ©« يدابعب رسأف ط ىملاعت هلوق يفو )55(..
 . (4) رجفلا ةروس يف © رسي اذإ ليللاو ا ىللاعت هلوق يفو - ؟
 : مهضعب لاقو (77) هط ةروس يف « يدابعب رسأ نأ إف ىلاعت هلوق يفو - "

 ريسكلا لجأل فقولا ةلاح يف رلطضق ءار ءر قتلا ققرو

 ىتفاي هنظفحاف رصم ءار يف 0 انتبث سكعو ممخفت زاجو

 حيجرتب 4 معلا دوطلاك ِيقْرِف لك ناكف إط ىلاعت هلوق يف يهو ةملكلا طسو يف تعقو اهنأ ريغ قرف إط ءار يف ًاضيأ فالخلا دروو
 . (75) ءارعشلا ةروس يف ةيآلا هذهو قيقرتلا حجرألاف الإو ,« لصفنملا ّدم رصقب أرقي نأ ةطيرش قيقرتلا ىلع ميخفتلا

 . قيقرتلاو ميخفتلا يف اهلبق ام عبتت اهنإف , اهقيقرت وأ اهميخفت ثيح نم : ةنكاسلا فلألا مكح
 اّنم لّبقتي نأو « اّنع هاضري يذلا وحنلا ىلع همالك ةوالتل انقفوي نأ ىلاعتهللا لأسن ليترتلاو ديوجتلا دعاوق مهأل زجوملا ضرعلا اذه دعبو

 ٌعيم هّنِإ « اَنمّلع امب لمعلل انقفوي نأو . ميركلا هباتك ماكحأ نم انلهج ام اَمْلعُي نأو ٠ ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي نأو اَنادابعو اًئوالت
 . بيج
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 خيرات

 هنيودتو ميركلا نارقلا عمج

 دعاوق قدأ ىلعو ؛ نيودتلا بولسأ حصأ ىلع بتكت يذلا « مبركلا نآرقلاك ايلعلا قيثوتلا ةورّد ىلإ لصو ّيوامس ٌتاتك دوجولا يف سيل

 هلقن ناك دقف . هريغل هلثم نع رشبلا ٌرجعي قيرطب انيلإ لقتني لظ يذلاو , هفلخخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأي ال فحصم يف « طبضلا

 نامز لك يف ةيمالسإلا ةمألا ضرعو لوط ىلع ًاراهن ًاليل ًالوادتُم ٍروطسلا يف مسرلاو ء رودصلا يف ظفحلا : ًادبأو ًامئاد نيئترتقم نيتليسوب
 . ناكمو

 »0# "*خ

 اذه نأ يف مزاجلا نيقيلاو عطقلا ديفي يذلا رتاوتلا ةفص مبركلا نارقلا ُلقث بستكا رشبلا دوجو يف هل ٌريظن ال يذلا عئارلا لكشلا اذببو

 هللا ىلص هللا لوسر ةرضح يف امهب ْمِسَنِي ناك نيذللا ٍناقتالاو طبضلا سفنب َنآلا ُهؤرقن ُنحْنَو ءِناصقن الو ٍةدايز ريغ نم انيلإ لصو دق َنارقلا
 . ءاوس ّدح ىلع هئادأو هيقلت نيح يف ؛ ملسو هلاو هيلع

#0 ** 

 هَل انِإو ركّذلا انو نحن اَنِإ 9 : هناحبس لاق « ةمألا فحاصم يف هعدوتسا يذلا مظعلا همالكل ىلاعتو كرابت هللا ةياعر نم اّلِإ كلذ امو
 هب اهل ظفحف « ةيمالسالا ةمألا ىلع هناحبس اهب َّمعنأ يتلا ىربكلا ةمعنلا ميركلا ٍنآرقلل ىلاعت هللا ظفح ناكف . ع 4 : رجحلا ] 4 نوظِفاَحَل

 ًاربخ ةيمالسإلا ةنألا لب ةيبرعلا ةمألا تناكل اهل ميركلا نآرقلا ظفح الولو . اهئراضحو اهّغلو اهقالخأو اهبادآو اهتعيرشو اهئديقعو اهمالسإ
 . ميركلا نآرقلا ظفحب راثدنالاو لاوزلا نم ةظوفحم يهف . رثأ دعب

«#0 «* 

 هلّمحتو هنيودتو هعمجو همسرو هظفح يف ناقتالاو طبضلاو « ةيانعلاو ةياعرلا لحارم نم لحارم سمخل ديجما ينارقلا ّصنلا ُقيثوت رم دقلو

 . هتاءارق طبضو هئادأو
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 : كلذو ميركلا نآرقلا ةباتكل ةيبرعلا ةباتكلاب نيصصختملا باتكلا ذاختا

 نيصصخت ًاباّتك كلذل مالسلاو ةالصلا هيلع لَنا دقف . هنيودتو هتباتك ىلع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صرح نم ناك ال
 . ليصألا يبرعلا طخلاب قلعتت يتلا تاحالطصالا نم تقولا كلذ يف ناك اهسح اهئالمإ دعاوقو ةيبرعلا ةباتكلاب

 يف مسرلا ميركلا نآرقلل عمتجيل « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةثعبل ًاصاهرإ . مالسإلا ليبق برعلا يف ةباتكلا دوجو ناك دقو

 . هتياعرو هظفحب ىلاعت هللا دعو ققحتيو « هريغل ًايهتي مل ام ةياعرلاو ظفحلا يعاود نم نارقلل ًايبتي كلذبو « رودصلاب ٍظفحلا ىلإ روطسلا

 : يحولا باّتك

 ناك دقو « صاخ لكشب يحولا هل بتكي ناك نم مهنمو « ماع لكشب ٌبتكي ناك نم مهنمف ء هل نوبتكي ٌباّتك هللا لوسرل ناك دقل

  رمعو « ركب وبأ : يحولا ةباتك يف مهنم رهتشا دقو « ةباتكلاو ءاجهلا يف نيقذاح مهنوك ىلإ ةفاضإلاب ةقثلاو ةنامألا نم ةيلاع ةبتر ىلع ءالؤه

 0 ع 5 7 8 1 1 7 3 ١

 نب ٌرييزلا : مهيلإ مضنا مث « يندملا يحولل ةباتك مهرثكأ وهو تباث نب ُديزو « مالسلاو ةالصلا هيلع هل ةنيدملاب ّبتك نم لوُأ وهو بعك

 رظنا ) . مقرألا نب مقرألاو « ديلولا نب ُدلاخو « صاعلا نب ورمعو « ةحاور نب هللا ٌدبعو « ةّيمأ نب صاعلا نب ديعس ابا نابأو ُدلاخخو ماوعلا

 . ( 74/١ يوونلل تاغللاو ءامسألاو ء ١8 / 9 يرابلا حتف

 ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي نيب ةباتكلا ةّيفيك

 : لاق ٌثغرف اذإف « يلع يلمُي وهو , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ّيحولا ٌبتكأ تنك ) : هنع هللا يضر تباث نب ٌُديز لاق
 . نوقثوم هلاجر ٍدنسب يناربطلا هاور ( ساّنلا ىلإ هب ٌجّرُأ مث « َُماقَأ ّطَْقَس هيف ناك اذإف « ُةأرقأف ء«أرقا» - مععيو# ا. راع ”"ر >2 مث ع 04
 لويع © 06 5 0 1 - دي . 07 00

 تاوذ روسلا هيلع لزنُت وهو نامزلا هيلع ينأي ام ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ) : امهنع هللا يضر ناعو سابع نبا لاقو

 اذإو « اذكو اذك ايف ٌركذي يتلا ةروسلا ين ٍتايآلا وهذه اوُعَض : لوقيف ٌبتكي ناك نَم ضعب اعد هنم ٌءيبش هيلع لزنأ اذإ ناكف « ِدَدَعلا

 . ( نسح ثيدح اذه : لاقو يذمرتلا هاور ) . ( اذكو اذك ابيف ٌركذُي يتلا ةروسلا يف ةيآلا هذه اوُعَص : لوقي ةيآلا هيلع ٌتلزن
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 ميركلا نارقلل ةباحصلا ظفح

 ْ : نآرقلل هباحصأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ظافحتسا

 نِم َنآرقلا اوُدَُح » : ٌلوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ٌثعمس : لاق هْنَأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ٌملسمو ُيراخبلا ىور
 . « بعك نب أو « لبج نب ذاعُمو - ةفيذح يأ ىلوم , لقعم نب - ملاسو , دوعسم نب هللا دبع نم : ةعبرأ

 لك « هئوظفحيو َنارقلا مهنم َنوذخأي ةظفحلا نم مهاّمس نم ىلإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ نوردابتي ةباحصلا عيمج ناك دقو
 . هتقاط ردق ىلع

 يبأ نب ّلعو , نافع نب ُناثعو « باطخلا نب ٌرمعو . قيدصلا ركب وبأ : مهو ةعبرألا ءالؤه ريغ هلك نآرقلا ٌعامجتسا عاطتسا دقو

 نب ةدابعو , يراصنألا بويأ وبأو «ءادردلا وبأو « كلام نب سنأ مع ديز وبأو « صاعلا نب ورمع نب هللا ُدبعو . رمع نب هللا ُدبعو « بلاط
 هللا ىلص يبنلا جاوزأ : ةملس مو ةصفحو ةشئاع : تايباحصلا ءاسنلا نمو « ديبُع نب ٌدعسو « ةريره وبأو « ٌةفيذحو , ٌةحلطو « تماصلا

 . ملسو هلاو هيلع
 هذه تناكو اَرَقلا نوُمسُي اوناك « نوعبس راصنألا نم َلِيق ةنوُعَم رثب موي نأ حيحصلا يف تبث دقف « رصحلل ٌةيمستلا هذه ٌتسيلو

 . ةرجهلل ةعبارلا ةنسلا يف ةوزغلا

 . نوصحُي ال نيذلا ةفّلؤملا فولألا نم نآرقلا ءازجأ ظفح نَم ىلإ ةفاضإلاب اذه

 يل لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا يفف , نآرقلل هباحصأ ضعب ئرقتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوهللا لوسر ناك دقو

 نم ةَعمسأ ْنَأ ٌبحأ ينال , معن ٠ : لاق ؟ لزنأ كيلعو « كيلع أرقأ هللا لوسر اي : ٌتلقف « « ع ارقا ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .(« يريع

 حيحص يف اك , مهل ٌلوقيف هظفح يف مهبغري ناك نأ ىلاعتو كرابت هللا مالك هباحصأ ٍظيفحت يف مالسلاو ٌةالصلا هيلع هتيانع نم غلب ىتح
 همّلعت نمو , ناكم لك يف ُهُكِر ٌحوفي ًاكشِم ٌوُْشْحَم ٍباَرَ لثمك ُمأرقف هملعت ْنمل ٍنآرقلا َلثم نِإف « هوؤرقاو , َنآرقلا اوُمّلعت :  نابح نبا
 يف اك لوقيو معو َنآقلا مع نم مريخ ٠ : نيحيحصلا يف ؟ لوقيو . « ِثلْسِم ىلع ٌكرأ ٍباَرِج لثمك ُهلكَم « هفوج يف وهو ُدفْريم
 هلاجر ٍداتسإب دمأ دنسم يف اك ٌلوقيو . « ديلإ ىحسوُي ال هنأ ريغ هيبنج نيب ةوْبلا جردتسا ولقف َنآقلا ارق ْنَم » : حيحص دانسإب كردتسملا
 ارقي يذلا» :حيجص»دنسب يذمرتلا هاور ايف ُلوقيو «ههب اورثأتست الو «هب اولكأت الو ٌهنع اوفحت الو هيف اولغت الو َنارقلا اوُؤرقا» :تاقث

 هلل نإ » : حيحص انسب ماحلا هاور ايف ٌلوقيو . « ناّرجأ ُهل قاش هيلع وهو ُمؤرقي يذلاو « ٍةَرَربلا ماركلا ٍةرفَسلا عم هب َرِهاَم وهو َنآرقلا
 : هحيحص يف َناَّبِح نبا هاور ايف لوقيو . « ةتصاخو هللا لهأ مه ءنارقلا لهأ : لاق ؟ هللا لوسر اي مُّه ْنَم : اولاق « ساتلا نِم َنيلْهأ

 : ًاضيأ ناّبِح نبا حيحص يفو . ؛ اَهُؤرَقت ٍةيآ رخخآ دنع كّلزنم نإف « ايندلا يف ُلّثرت تنك اك ٌلّئَرو « َقْزاو أرْقا : نآرقلا بحاصل لاقي ١

 هِفوج يف سيل يذلا ّنِإ » : حيحص ردنسب عاجلا هاور ايف ٌلوقيو . « ءامسلا يف كل ٌرْخُدو ,ضرألا يف كل ٌرون ِهّنإف « نآرقلا ةوالتب كيلع ١
 . « برخلا ٍتيبلاك ٍنآرقلا ّنِم ءيش

 لثمك ٍنآرقلا بحاص لَم امّنِإ » : ٌملسمو يراخبلا هاور ايف ُلوقيف « ٍنآرقلا ظفح يّرقُي ام ىلإ مهُدْشرُي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 ٍنآرقلا ٌُبحاص ماق اذإ ٠ : ليللا مايق هباتك يف ٍرْضَن نبا هاور ايف لوقيو . « ٌتبِهَّذ اهَملطَأ نإو ءاهكَسْمَأ اهيلع ٌدَماع ْنإ « ةلّقعملا لبإلا
 . « ُةّيسَن هب ْمُقَي ل ْنِإو هل ًاظفاح يقب يأ  ُهَركذ راهتلاو لّيللاب هأَرقف



 ةّيوبتلا ثيداحألل ةباحصلا ظفح .

 : ةفيرشلا هثيداحأ نم نآرقلا ريغ ةباتك مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا ُْنَم

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلاب  اندهج انلذب : يأ  اَئْدّهَب ) : لاق يردخلا ديعس ابأ َنَأ ملعلا دييقت يف يدادغبلا ٌبيطخلا ىور دقف

 . ( ال ْنذأي ملف ةباتكلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا اًنذأتسا ) : ةياور يفو « ( ىَبَأَف باتكلا يف اَنل َنذَأي ْنأ ملسو

 ٍنآرقلا ريغ يّتع ّبتك ْنَمو , يّنع اوبك ال ٠ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع ٌملسم ىورو

 : لاقف ٌتيداحألا ُبتكت ُنحنو ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع ٌجرخ : لاق ةريره ابأ نأ يدادغبلا بيطخلل ملعلا دييقت يفو

 اوبّتتكا امب الإ مُكَلبق ممألا ّلَض ام َنوُرْدَنَأ !؟ هللا باتك ريغ ٌباتك » : لاق « َكنم اهعمسن ٌثيداحأ : انلق «« ؟ نوُبتكت يذلا اذه امو
 . « ىلاعت هللا باتك عم بتكلا َّنِم

 ةيشخ ركفلاو ناهذألا يف هنيكمت ىلإ هب اوُهتاو ثيدحلا ةباتك نع ةباحصلا تفقوت مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ّنِم يبنلا اذبهف
 هللا ىلصدللا لوسر اهّضرف يتلا ةياعرلاو ةيانعلا يف ةطْيِح كلذو « ُهنم سيل امب هطالتخا ةيشحخ ميركلا ٍنآرقلا ىلع ةباتكلاب اوٌرصتقاو . هنايسن
 . نيحلا كلذ يف ملسو هلاو هيلع

 هنئس يف ّيمرادلا هاور اك كلذو « ةفيرشلا هثيداحأ ةباتكب صوصخلا ىلع هباحضأ ضعبل ٌراجأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ الإ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِم ُةٌعمسُأ ءيش لك ٌبتكأ ٌثنك ) : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع [ ١؟5 ص ]
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِم ُةمعمس ءيش لك ُبتكت : اولاقو « ُشيرق ينتهنف  هظفح ُديرأ ملسو
 هّيف ىلإ هعبصإب امواف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ٌتركذف , باتكلا نع ٌتكسمأف !؟ اًضّرلاو بضغلا يف ُمّلكتي ٌرشب ملسو

 . « اقح الإ هنم جرح ام هديب يبسفن يذلاّوف ٌبتكا » : لاقو

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ّماق ةكم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ُهللا تف ال هنأ ) : ةريره يأ نع هدنسم يف دمحأ مامالا ىورو

 هيلع هلوق نم هتعمس دق ام : يأ - يل اوبتكا . هللا لوسر اي : َلاقف « هاَّش وبأ : ُهل لاقي ْنَمَيلا لهأ نم لجر ٌماقف « ساّنلا يف ّبطخو ملسو .
 . (  ُهَل اوبثكا » : لاقف - مالسلاو ةالصلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يلا باحصأ ْنِم ام ) : ٌلوقي ناك هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ « [ ١ / 7١1١ ] يرابلا حتضو ةباصإلا يفو

 . ( ُبتكأ الو ٌبتكي' ناك ِهّنإف ءورمع نب هللا دبع ْنِم ناك اَم اّلِإ - ملسو هلآو هيلع هللا لص ُهنع ًاثيدح ٌرثكأ ٌدحأ

 ُهتلأسف « ةفيحص ورمع نب هللا دبع دنع ٌتيَأر ) : لاق هْنَأ دهاجم نع ىبحي نب قاحسإ نع « [ 454/7 ] دعس نبا تاقبط يفو

 . (!! ّدحأ اهيف ُهئيبو ينيب ّسيلو « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِم ٌثعمس ام اهيف « ةقداصلا هذه : َلاقف « اهنع

 فوحخ ناك امّنِإ « ٍنارقلا ّمم ِهكيداحأ ةباتك نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا يبن نأ ء عوضوملا اذه يف راثآلاو ثيداحألا هذه يفف

 « هظفل ريكوتو هّصن قيثوتو هنيودتو ميركلا ٍنارقلاب لاغتشالل ةباحصلا مَمِه فرصل ناك  ُملعأ ُهللاو - ّيبنلا نأو , طالتخالاو سابتلالا

 1 . نودّتيبف نوُعَمسيو « نوعبّتيف َنْوَريف , هيف ُهّيده نرَقَبَطُي اوثاك مهثأل « ِةَيِلَمَعلا ةسراملل ثيدحلا ِكرتو

 نب ورمع نب هللا دبعك ثيدحلا َنّودُي نأ وريغب ٍنآرقلا طالتخا ُهنم ُنمأي ناك ْنَمِل مالسلاو ةالصلا هيلع حمس اذه بناج ىلإو

 ٌتعمج ) : لاق ورمع نب هللا دبع ْنَأ حيحص دئسب ٌلاسنلا ىّور دقف « هللا دبع نم مالسلاو ةالصلا هيلع ُهاري ناك امل كلذو « صاعلا



 ام . ( ..كلذ ْنِم ٌرثكأ عيطتسأ : ُتلق :« رْهَش يف هأرقا :١ اقف « كللذ ملسو هلو هيلع هللا لص ينل بف « قليل لك وب ُثأرقو « َنآرقل
 نحت ةوُريمو مركلاّنآرقلا نوملسملا ظفح اذإ ىتح « ةباتكلاب نوعتسي نأ « فيدح طفح هيلع ُبْعْضي نم حابأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلأ
 . ةّماع ةحابالاب ّيبنلا َحِسُن ةيمالسإلا مُهِتقيلسو مهتعيبطب ثيدحلا

 ًاباتك مكل ٌبتكأ باتكب ينوُقا ٠ : لاق ُهْعَجَو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يَِلاب ٌدتشا امل ) : لاق هنأ سابع نبا نع ملسم ىور دقف
 , انيسح هللا ٌباتك ائّدنعو - ةّيفعتسي نأ كلذب ديري وهو - ُنجولا ُةَلَ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يتلا ْنإ : مع لاق « « ُهَدعب اوُلِيضَت ال

 نأ ُديرُي ناك هنأ يف ٌحضاو وه اذه مالسلاو ةالصلا هيلع ُهلوقف « ٌجزانتلا يدنع يغبني الو « ينع اوموق :  لاق « طْمْللا ٌرمكَو اوفلتخاف
 ٍفيرشلا ثيدحلا ةباتك نم مهّدعب ْنمو ةباحصلا ىلع ًاروظحم ناك ام ح ءابأ هّنأ كلذ ةلالّد نم َمهفيف . ةرهاطلا هِتَتس نم ًائيش مهيلع لمُي

 . ملعأ هللاو ء ماع لكشب

 ميركلا نآرقلا نيودت

 ركب يبأ دهع يف

 قيّدّصلا ٍِةَفيلَخلا ٍدْهَع يف هثباتكو نارقلا ُعمَج

 ركب وبأ ةّمألاَرمأ ىّلوت « ةّيضرم ةيضار اهّير ىلإ ٌةرهاطلا سفن ُتعَيَرو « ىلعألا قيفرلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّقحتلا ام
 « ًاناتببو ًاروز ةوبنلا ىَعذا يذلا ُتاذكلا ةمليسُم ٌرهظف « ةرجه ا نم ٌةرشع ةيداحلا ةنسلا يف كلذ ناكو , هنع ىلاغت هللا يضر قيدصلا

 « قيدصلا ةفيلخلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍافوَرْثِإ رثف « كلذل ًةليسو ةّوبنلا ءاعُأا ٌدختي ناكو , برعلا مكح يف عمطي

 . هتيراغ ًاشيج ركب وبأ هل ٌرهجف

 همم يف مرش

 نم نيعبسلا نب ُبرقي ام مهنيب نم تاكو « ٍةباحصلا نم ٌيثك اهيف قهشتسا « سيطولاةيواَح ةكرعملا تناكو « برحلا ىح َرُتَراَد انو
 .عمجي هيلع َرشأو « ريخلا ةريخأو ركب يفأ ىلع ّلخدف . باطخلا نب َرمع ىلع ٌرمألا ٌرعو , نيملسملا عيمج كلذ لاهف «  مركلا ٍنارقلا ةَظَمح
 . ُهَرقأ ىتح كلذ هيلع ُدَكْوي هب َلاز امو , ةمداق كراعم يف ءاّرقلا يتابي تقلا ٌرِحَتْسَي سي ّي نأ لبق « ٍنارقلا

 ,ٌمّدنع باطخلا نب ٌرمع اذإف مهلتقم نيح : يأ - ةماهلا لهأ لتقم ركب وبأ لإ لسرأ) : لاق ٍتباث ّنب ٌديز نأ يراخبلا ىور
 ٌلتقلا ٌرحتسي نأ ىشخأ ين إو « ٍنآرقلا ءاّرقب ةماهلا موي - ٌدتشا : يأ .- ٌرحتسا ّلعقلا نإ : لاقف يناتأ باطخلا نب ّرمع نإ : ركب وبأ لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُةلعفي م ايش ٌلعفت فيك : ّرمعل ٌتلقف . َنآرقلا عمجت ْنأ ىرأ ياو « ٍنآرقلا نم رثك ٌبهذهف « ناو يف اقلب

 ُرمع ُهآر يذلا كلذ يف ُثيأرو « كلذل يردص ُهللا حرش ىتح يِنْعجاري لزي ملف « ٌريخ هللاو وه : ٌرمع لاقف ؟ ملسو هلآو
 نارقلا عِش ؛ ملشو هلآو هيلع هللا لص وللا ٍلوسرل ّيحولا ٌبتكت تنك دقو « كمين ال ٌلقاَع ب ٌباش َكْنِإ : ركب وبأ لاق : ٌديز لاق

 . ٍنآرقلا ,عمج نم هب ينرمأ امثل لقثأ ناك ام لابجلا نم لبج لقن ينوفلك ول اوف : - لاق  «هعمجاف

 هللا حرش ىتح يبعجاري ركب وبأ لزي ملف . ديخ هللاو وه : الاق ؟ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُهلعفي مل ائيش نالعفت فيك : تلق

 ٍةبوتلا ةروس ّرخآ ٌتدجو ىتح « لاجرلا رودّصو فاَحْللاو ٍبْسعلا نم ُهعمجأ نارقلا تعبت . رمعو ركب يبأ ٌردص هل حرش يذلل يردص
 ةروسلا رخآ .ىلإ © . .مكسفلا ْنِم ُلوُسَر مكءاج ْدَقَل » « هريغ عم اًعذجأ مل يراصنألا - ديز نب سوأ نبا : يأ - ةميرُج يأ عم
 . ( رمع ٍتنب ةصفح دنع مث « هّتايح يف ٌرمع دنع مث « هللا ٌةافوت ىتح ركب يل دنع ٌفحصلا ِتناكف . [ ١١م : ةيوتلا

 ملعو اهظفحو اهعمس لَك ناك ًاديز ْنأل ءدحاولا ظفحب ةيآلا ٌتابثإ ةانعم سيل «(ةميزخ يلأ عم ةبوتلا ةروس رخا تدجو ىتح) :هلوقو

 . ديكأتلاو يرحتلاو قيثوّتلا يف ةدايز كلذ َناكف « ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ْنِم ةبوتلا ةروس يف اهعضوم
 نم رلجر دنع اهئدجوف ءراحأ دنع اهذجأ مل « ملسو هلآو هيلع هللا لص للا لوسر ْنِم اهممسأ تنك َةيآ ُتدقفف ) « ةياور يفو
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 ا ؛ماسو هلو هيلع هللا للص هللا ٍلوسرل ٍهقيدصت ةرثكل نيئداهشلا يذب فرعُي ناك يذلا 3 ةيلعث .ب تباث ب ةكاف 0 1 ا

 ا نم اهعمسأ ٌثنك َةيآ ُتدقفف ) « ُهلوَقَ 00 03010 ءاعث نب ٍتباث ْنب ةكاف نب ةميزخ وهو « راصنالا ل
 "ا : ' ) « ةلوقف . [ 78 : بازحألا ] 6 يلع للا اوُدَهاَع ام اوُقَدَص ٌلاَجر َنيِنِمْولا ّنِ اف : ىلاعت ُهَلوق يم يآ ا
 ا نود ٍظفحلا ِدّرح ْنِم ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ْيَدَي 27 ١ ر نينموملا نم اف : ىلاعت ةلوق يه ةيالو ١

0 
 ب نيب يعم ٠ 08 3 حبا 1 وسو :

1 

 ٍلوسر ْيَدَي نيب بيك ام نيِعَم ْنِم الإ ٌبتكي ال ناك هّنأ انل نبي ( ..هللا لوسر 0
 ا يفئاحصلاو فاحّللاو ِفْسُعلا 000 ها ( 58 / ١ نارقلا مولع يف ناقتالا رظنا ) . ةباتكلا أ . ارق دخلا ال 0 0

 2 1 0 و اياسعلا نم روسو هئازجأ نِم نيملسملا يديأ نيب فّرفت امف يركلا َنآرقلا م 5 7 2

 ل ةثداوح اوَقْفاَر 20000 0 ا رعب اهي عب نارقلا عمجي هنع هللا يضر ٌذيز طم . اذكه 0

 رز ىضم ٠ و 2
 ا ٍداوح اوقفارو يحولا لوزن اورًّصاع نيذلا ةباحصلا 00

 00 7 عي ملِعو دهشمو روضحب ءدحاو يفحضم يف « لاجرلا وأ 5 1 0
1 

 :اقتالاو ةياعرلاو نايبلا م ف ٠ ,لاجرلا درفأ نمو «حاولألو 1
 ا

 . ٍناقتإلاو ةياعرلاو ٍنايبلا َّنِم ٍةياغ ىلع ينحصملا اذه ُعمج ىتأف , ُهَعئاقوو ا
 ا

0 25 
 : ةيلاح هةراش 000 2 -ٍ 7 5

 : | هيلا تازيلاب ميركلا ينارقلا صل قيثوتل ةيناثلا ةلحرملا ّققح يذلا ٌعمجلا اذه راتما دق أ
 ا

 ْ 0 ليلا
 00 يلع هللا ىل ٍلوسر نع ىقلت دق ناك ْنَم لك نأ : الوأ 0

١ 
 ١

1 
 . ديز ىلإ هب ىلأ ٍنارقلا ُ ,

7 

 ٍديز ىلإ دب ىلأ ٍنارقلا دلسلا ١ ا #1 ل رس عل هس ع 7
0 

 00 ّنِم مالسلاو ةالصلا هيلع ِهَِترضح يف ائيش ّبتك ْنَم لك نأ : ايناث ا
/ 

0 
 . ًّة 2 5 - 07 5 57 ساق ع 7 0

. 
0 

 ا : . ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا يدي َنيب بيك ذق لصأ ْنِم الإ ذحأي ال ناك ًاديز نأ : افلاث !
 ا يز نأ : انلاث 2

 ل 1 . اهدحأ ىلع ٍداتعالا ,
 ا ١ داتعالا درجمب ال امهتيب ةلباقملاو روطُّسلا ف موسرملاو رودّصلا يف ظوفحما 7

 ا « ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ْن روطسلا يف .موصرملاو رودصلا ين ظوفحنا نيب ةنراقملا كعب عمجلا نأ : أعبار ا
 1 هلل ركاوسر نع هيقلتو هعامج نادهاش ةعم لَك 5 7 8 02000 ِ 2 58 7 1 9

1 

 ْش ىلع نادف هَعَم دبشي ىتح ائيش دحأ نم لبقي ال ناك اديز نأ : اسماخ 0
ُ 

 ْ 1 1 عمجلا لقا ةثالعلاو « يعامجلا ءادألا قيرط هع ثرمدتلا اذه ّءك ذقت 0 ا
 ا

 2 ىلعألا قيفرلاب قاتلا ابق ملسو هلآو هيلغ هللا لص ءامجلا ءادألا قيرط نع ُنيودتلا اذه مت ْدق كلذب ٌنوكيف 19

 0 . ىلعألا قيفرلاب ِهِقاَحِتلا لبق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل ةاعألا ةَض لا نحت اعد / 0

 ٍلوسر ىلع ةريخالا ٍةّضرَعلا بسح ىلع هطبس هد نأ أس 5
 0 رم

 2 ضو هبيترت نأ : اسداس 5
 0 ىلع اَدُعَقا ) : ٍديزو ّرمعل لاق ركب ابأ نأ ءاق مر

0 
 | صو 7 2 رحب اب نا ٍريبزلا نب ةورع نعف « باطخلا هب دمع ةّميظعلا َةَم 7 000 0

 ِ اَمُهَنأ دارا ) : ( ءاّرَقلا_لاَمج ) يف 7 باطخلا نب رمغ ِةّميظعلا ٍةمهملا وهذه يف اديز كراشي ناك دقو .. اذه 2
 ماا ) ١ ( عار ٍلاَمَج ) يف ٌيواخسلا :ظفاح لا لاق . ( ُةامكاف وللا بناتك نم ءيش 00

 1 يتلا ِهوجيولا ّنِم كلذ نأ ىلع ٍنادبشي امهنأ ٌدارملا وأ ؛ ملسو هلآو هيلع ل هللا باتك نم ٍءيش ىلع نيدهاشب مكءاج ْنَمْف ءدجسملا باب

 ' ٠ نادبشي امهنأ ُدارملا وأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي َنيب بيك ٌبوتكملا كلذ ّنأ : 1
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 يلج يضلل ع
 ا ىسمورز) ندا سككس

 ايياييامب . 71,١0 تاب ت1 تم.

 دهعمجو ينائعلا فحصملا

 دنع يف راصمألا فجاَصم حلاسنتساو يناثلا ٌعمحلا
 نافع نب ناْهُع نينمؤملا ريمأ

 يف ةباحصلا ٌرشتناو « مالسإلا ٌةَعْقَُر تعسناو « هنع ُهللا يضر نافع نب َناثع َنينمؤملا ريمأ نمر يف ٌةيمالسإلا ٌثاحوتفلا َتّدتما ال

 َنآرقلا َنوُقلتي يمالسإلا مّلاعلا َّنِم ٍرضِمو ِدَلَب لك لهأ حبصأو . ةيمالسإلا ِةَمألا ّنِب مهريغب ُبرعلا ٌطلتخاو , اًمراصمأو ضرألا راطقأ

 نوؤرقي ةفوكلا لهأو « بعك نب يأ ٍةءارقب َنوؤرقي مالا ُلهأ ّناكف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ِطْعَر ْنِم مهيلإ َدفَو ْنمع مركلا
 .ٍةباحصلا نم وب لح ْنَم ٍةءارقب أرقي ٍدَلَي لك اذكهو « دوعسم نب هللا دبع ةءارقب

 ىلع اًهِاَمشال نآرقلا ءادأ هوجو يف ٌقورف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنَع ٌةباحصلا اهّلَمحت يتلا ٍتاءارقلا كلي نيب ّناكف
 ْتَرَج يتلا مهّتاجهو مهتاغلب ٍنارقلا ٍةءارق يف ُبرعلا لئابقل ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ةصخُر تناك يتلا ٍةعبسلا فّرخألا
 « فرحأ ٍةعبس ىلع َلزنَأ نآرقلا اذه نإ و : ملسو هلآو هيلع هللا لص ُهّلوق وهو « رتاوثلا َةبتر لب دق ةصخرلا هذه صو , اهامعتساب مهداع
 . ( 3١/9 رجح نبا ظفاحلل يرابلا حتف ) . « اهنم ٌرَسَيَت ام اوؤرقاف

 اهنم لك ىلع ُبُعضَيِةئيابتُم ٍتاجهلب « ٍةفلتخما لئابقلا نم مالسإلا ٌلخد ْنَأ ّدعب كلذو ؛ ٍةرجه ا دعب ةصخرلا هذه ُدوُرُو ناك دقو

 ُمالُعلا ُمُهتم ؛ نييمأ مَ ىلإ ٌتْدعُب يْنإ :  ٌلوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دن كلذلو « ِةّيمألا ّنِم مهيف ام ىلع , اهيجحل ريغ ُديلقت

 لك نأ ولو ) : َلاقف مهتاءارق فالتخا يف ًاببس تناك يتلا برعلا ٍتاجَهَل فالتخال ةبينق نا هبت دقو . « زوجلاو يبساعلا جيلا ٌمداخلاو
 الإ ُهْنكَي ملو « هيف ةّنحلا ٍتمظعو « هيلع كلذ ٌدتشال « ًالهكو ًاعشانو ًالفط ُهُدايتعا هيلع ىرج امو . هتغل نع َلوزي ْنأ َريَأ ءالؤه نم قيرف
 ٌنآرقلا لزن نيذلا ٌبرعلا ٍتناك ) : َلاقف يرزحلا نبا ظفاحلا ُهَرّرَق ام اذهو . ( ٍةداعلل عطقو « ٍناسلل ليلذتو « ةليوط سفّتلل ٍةضاير ّدعب

 . ( ٌعاطَتْسُي ال اب فيلكتلا َنِم ناكل مهتنسلأ نع َلاقتنالاو « مهتغل نع َلوُدُعلا اوُفْلُك ولف . ىَتَش مهئنسلأو « ةفلتخُم مُهئاغل ؛ مهيتغلب

 . ( 31/١ رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ٠٠١ ةبيتق نبال نارقلا لكشم ليوأتو 517/١ ناهربلاو « 6/١" يربطلا ريسفت )

 هللا ىلص هللا لوسر يقاحتلا نم ةنس ةرشع سمخ ٌدعبو « ناثع نينمّوملا ريمأ ةفالجخ نم ةثلاثلاو ةيناثلا ٍةنّسلا َنيب ام ؛ ةرجهلل 7 ةنسس يف

 . ىلعألا قيفرلاب ملسو هلاو هيلع

 ,لهأ ىلع - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريم ُبحاص - ناميلا يب ٌةفيذُ َناكو ٠ قارعلاو ماّشلا لهأ ِدَي ىلع ٌةينيمرأ ٌتَسِتْف
 . ةينيمرأ يف نيزاغلا نم ناكف « يقارعلا لامعأ ٍةلمج نم يهو « نئادملا

 ةءارقب نوؤرقي ءالؤهو , يقارعلا ْلهأ هب مسي مل امب نوُنأيف ء بعك نب يأ ةءارقب نوؤرقي ماشلا ٌلهأ ؛ قارعلاو ماشلا ٌلهأ عّرانتف
 . ١4/9/9( يرابلا حتف ) . ًاضعب مهّضعب أطخف , ماشلا ُلهأ هب ْعمسي مل امب نوتأيف « دوعسم نب هللا دبع

 نومُعزي صمح لهأ ْنِم ًاسان ٌعمسف , هنع ُهَللا يضر ٌةفيذخُم ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ريم ُنيمأ فالخلا كلذ ىأر نّمِم ّناكف

 ىسوم ينأ ىلع اوؤرق مهو ؛كلذ ّلثم نولوقي ٍةرصّبلا لهأ ىأرو , ٍدادَقِلا نع َنآرقلا اوذخأ مهْنأو « مهريغ ةءارق نم ٌريخ مهئءارق نأ
 ْنَم ناك اذكه ) : لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دِمَحف : ًابيطخ ساّلا يف ماقف « ُةانيع ثرماو كلذ ىأر َنيح ةفيذُم ٌبيضغف , يرعشألا

 ُكرْدَأ نينمؤملا َريمأ اي ) : ُهَل لاقف « َناثع ىتأ ىتح ُهَتيِب لحخدي ملو « ةنيدملا ىلإ ًاعزف ًءاجو . ( نينمؤملا ريمأ ىلإ َنبكرأل هللاو . اوفلتخا مكب
 . ( ١4 / 4 يرابلا حمف ) . ( ىراصتتلاو ٍدوبملا فالتخا باتكلا يف اوفلتخي نأ لبق َةّمألا هذه
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 مّثنأ ) : َلاقف ٌسانلا ٌبطحف « هسفن يف كلذ مظاعتف « ِهيِمِلعُمو ٍنآرقلا يمّلعتُم َنيِب ٍةنيدملا يف قو ُهلثم ًافالتخا نأ كلذ فداص دقو

 اوبتكاف ٍدمحُم باحصأ اي اوعمتجا : لاق مث .. ًانحل ٌدشأو « ًافالتخا هيف ٌدشأ راصمألا لهأ ْنِم يّتع ىأت ْنَمَف !؟ نونجبلُتو نوفلتخت يدنع
 نأ ينغلب دقف : َلاقو « ٍةءارقلا يف ساّنلا فاالتخا رمأ يف مهّركاذ ُهدنع ٌةباحصلا ٌعمتجا اًملف  امامإ ٌنوكي ًافحصُم : يأ - ًامامإ ساّئلل
 يفحصُم ىلع ساَّنلا ٌَعمجت نأ ىرأ : لاق ؟ ىرئ امف : ُهل اولاقف !؟ ًارفك نوكي نأ داكي اذهو « كِتءارق نم ٌريخ يتءارق ْنِإ : لوقي مهّضعب

 يلسرأ نأ « اهنع هللا يضر ةّصفح نينمؤملا ٌمُأ ىلإ نافع نينمؤملا ُريمأ لسرأف !! َتيَأر ام مِن : ُهل اولاقف « فالتخا الو ةقرق نوكت الف « ردحاو

 . ( 15/8 يرابلا حتف 5١/١ يربطلا ريسفت ) . ( يفحاصملا يف اهححّسنت يفحصلاب انيلإ
 ةعم ناك مكنم لجر لك ىلع ٌمزغأ : َلاقف ٌبطحخ فحضملا عمي نأ دارأ امل َناهع َّنَأ ) : يسدقملا ةماش يبأل ( زيجّولا دشرملا ) يفو

 ًائيش كلذ نم ٌعمج ىتح « ُنآرقلا هيف - دلحلا : يأ - ميدألاو ةقرولاب ٌءيجي ٌلجرلا ناكف : لاق « هب ًءاج اَل ٌءيش لجو ّرع هللا باتك ْنِم
 حرف اًملف . معن : ٌلوقيف ؟ َكيلع ُهَلْمُأ وهو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِم ُهّتعمسأ : ُهُدِشاَنُي الجر ًالجر ْمُهاعدف ٌلعخد مث . ًاريثك

 : يأ  ؟ ٌبرعأ ساّنلا يأف : لاق « ٍتباث نب ٌديز ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُبتاك : اولاق ؟ سانلا ُبَتْكَأ ْنَم : لاق كلذ نم

 ٌديعس لميلف : نافع نينمّوملا ريمأ لاق ,  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةجهل هبشأ ٌديعس ناكو - صاعلا نب ٌديعس : اوُلاق - ٌحصفأ

 . ( 58 زيجولا دشرملا ) . ( ساّنلا يف اهَقَرف فحاصم ٌبتكف « ٌديز ٌبتكيلو

 هللا دبعو ديعس ) ةثالثلا نييشرقلا طهرلل لاق مث « ماشه َنِب ٍثراحلا نب نمحرلا دبعو « ريبزلا نب هللا دبع : امهلإ مض مث
 مث - هبلاغ : يأ - مهئاسلب لزن امنإف « شيرق ٍناسلب هوبثكاف « نآرقلا َنِم ءيش يف ٍتباث نب ٌديزو مثنأ مُمفلتخا اذإ ) : ( نمحرلا دبعو
 حتف ) . ( ىرخأ ةعامج ٍرديز ٍةعامج ىلإ مضناف  راصمألا ىلإ ُلَسِرُث فحاصم ٍةّدع خاسنتسال كلذو , ةباتكلا يف مهُدعاسي ْنَم ىلإ اوجاتحا
 1١/9 -1١5(. يرابلا

 هللا ىلص ّيبنلا اهب ضّراع يتلا ةريخألا ٌةَضْرعلا هيلع ٌترقتسا ام ىلع مبركلا هّصن قيثوتو يفحصملا ٍةباتك يف نوبتاكلا ءالّوه َدِمَع دقو

 . ِهتاَفَو لبق نيترم ليربج ملسو هلآو هيلع

 لوسر ىلع ٍتباث نب ُديز أرق ) :  نأو وديزو دوعسم نباو ّلعو َناثع نع َنآرقلا ّدخأ دق ّناكو - : ّيمَلُسلا نمحرلا دبع وبأ َلاق
 ىلص هللا لوسرل اهّبتك هّنأل « ٍتباث نب ديز ةءارق ةءارقلا هذه ُتّيَمَس امنإو « نيترم هيف للا ُهافوت يذلا ماعلا يف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا
 , همج يف ٌرمعو ركب وبأ ٌهدمتعا كلذلو تام ىتح اهب َّساَنلا ٌئِرِقُي َّناكو « ةريخألا ةضرعلا َدِهسو « هيلع اًهُأرقو « ملسو هلآو هيلع هللا

 . ( 55 زيجولا دشرملا ) . ٌدمحلا هلو ًاماتو ًالماك ٌريخألا ٌعمحلا ىنأ كلذلو ( نيعمجأ مهنع هللا يضر « يفحاصملا َبْمك ُناهع ُهاَلَوَو

 رمز يف ناك نآلا هيلع وه ام ىلع ِنآرقلا ٌعمج نأ « ةمنألا ٌلاوقأ هب ُتحّرص امو . ٌةمّدقتملا ٌرابخألا هب ٌتدهش ام لصاح ّنِإو . اذه

 ةححشت نأ « هنع هللا يضر ركب يبأ نمر يف ناك ِهئاَرُق لتقب هروثد ةيشخ ٍِفحّصلا يف ُهَعمج نأو , ورمأو هنذإب ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا
 ناك ٍظفل لك ٍةءارق نم ًاعنمو , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ لوزنكلا ءالمإب هلوزن نيح بوتكملا ٍظفللا لع ساّنلل ًالمح حاصملا يف
 هللا لوسر ُهالمأ يذلا ٍظفللا ىلع يقّرفم ريغ ًاعمتجم ًابوتكم َنارقلا َعمحي نأ ٌةّضرغ ناك ركب ابأ َنأكو « هنع هللا يضر َناثع نمز لبق ةصخُر

 يف مهتاغل فالتعخالو , ٍةداهشلاب مهئانف ةيشخ ةظفح ْنَم ٍظفح ىلإ كلذ لكي ملو « كلذ َمَلْعَيِل يحولا ٍةبَتك ىلع ملسو هلآو هيلع هللا لص
 نم داسفلا ُمُييلع فيخو ٍدالبلا يف اورشتناو نوملسملا ٌرثكو ُناثع ّيلَو اًملف « فرحأ ٍةعبس ىلع هتءارق ْنِم مهل َحْيبَأ ّناك ام ىلع مهظفح
 ساّنلا ٌممجيل , ُهاّدع ام َّيقبو « ركب ينأ نمر يف ٌديز ُهعمجب يذلا ٍظفللا كلذ ىلع ْناثع مهّلمح مهتاغُل فالتخآل مهتاءارق يف مهفالتخا

 نم ساّلل صر اك ال , ةريخألا ٌةضرعلا هيلع ثناك ام قفو ىلعو , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ىلع لزن ام قفو ىلع ٍنآرقلا ٍةءارق ىلع
 . لبق نم مهتاجحل ىلع ٍنارقلا ٍةءارق

 ٍدصق ريغ امهنم ٍدحاو لك ّدصق نأ َنَيبتو . امهنع هللا يضر َناثعو ركب يبأ : نيمامالا نم ردحاو لك ُهّلعف ام ىنعم ُهانركذ امب حضن دفق
 يذلا ظفللا ىلع نآرقلا ٍةوالت ىلع سانلا ٌرصتقي نأ دصق ُناثعو . نيملسملاو مالسإلل ًارخُذ , رلحاو ٍناكم يف ٌهَعمج ّدصق ركب وبأف ءرخآلا
 ٌنَّمضت يذلا يفحصملا طخل ةيفانملا « مهل ةحابم تناك يتلا تاجهللا نم ريغ ىلإ ُهوّدعتي الو « ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ٍرمأِب بنك

 . ةريخألا ٍةّضْرعلا ىضتقم ىلع ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةرضحب تيك ام لوصأ
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 ؟ يفيقوت فحصملا ممر له

 روحت ال ٌيفيقوت ( تباث نب ديز.) « يحولا بتاك يدَي ىلع َنافع نمر يف بيك يذلا يفحصملا مسر.نَأ ىلإ ءاملعلا ٌروهمج ٌبهذ
 0 ش 1 : يلي امب اولدتساو « اهعبطو يفجاصملا ةباتك يف هُئفلاخم

 « يحّولا بتاك ىلع لمُي ٌُمالسلاو ٌةالصلا هيلع َناكو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر يدي نيب هلك بك مركلا َنآرقلا َّنإ : ًالوأ
 تنك ) : لاق هّنَأ ٍتباث . نب ٍديز نع ٌتاقث هلاجر ٍدنسب يناريطلا ىور ( يحّولا رِظان ) مالسلا هيلع َليربج نم يحوب ةباتكلا يف ُهُدْشرُيو

 مع 5 4 ري ع 0 2 07 دي - 0 9 05 ب 7 سل سرا »
 مث « ُهَماقُأ طقَس هيف ناك اذإف « ةأرقأف « « أرقا :  لاق ٌتغَرف اذإف « ّلع ٍلمُي وهو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ّيحّولا ٌبتكأ

 : 1 . ( ساّنلا ىلإ هب ٌجّرخأ

 مل مهحئامجإو ؛ هيفلاخُم مدعو ِهِعابنأ بوجُو ىلع ًاعيمج ٌةباحصلا عمجأ يذلا يفحصملا ٍمْسَر ٍدِعاوَق ىلع ًاعيمج ِءاّرقلا ٌقابطإ : ًايناث
 كلذلو.. ميركلا ّصَنلا يضتقي اهسح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ٌيفيقوت ُةمسر ْنأ يف ةحضاو ةيارد ىلع ناك امّنِإو « اذكه ِتأ

 ُهّركذ لج وللا ٌباتك ائدجو ) :  هيوتسرد نبال ( باتكلا ) يفف  هتفلاخم مدعو هب دّيقتلا بوو يف ةحيرص ءاملعلا صوصن دج
 ٍفحصم طخ ٌةفلاخُم مرحي ) : ُدمحأ ٌمامإلا لاقو . ( ٌفحصملا ٌعِدوُأ ام ىلع لوبقلاب ىّقلَكي هّنكلو , طخ ُفَلاخُي الو « هاجم ساقي ال
 يذلا ِءاجلا لع ظِفاحُي نأ يغبني ًافخضُم ّبتك نَم ) : ناميإلا بعش يف يقيببلا ظفاحلا لاقو . ( كلذ وحن وأ يفلأ وأ ِءاي وأ واو يف َنامع

 الف « ةئامأ َعظعأو « ًاناسلو ًابلق قدصأو « ًاملع ٌرثكأ اوناك ٍمهّنإف « ًائيش ٌةوبتك ات ُريخُي الو « هيف مهفِلاخُي الو « فحاصملا َكلت وب اوبتك

 طرش كلذلو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةرتاوتملا تاءارقلا هوجو لمتحي يناهعلا مسرلا نأ ىلع ةَبِطاق ِءاّرقلا عامجإ : ًافلاث
 لك يناهعلا مسرلل ةقباطم ةرتاوتملا ةرّشعلا ٍتاءارقلا عيمج دن اذهو . يناؤعلا مسرلل ةقفاوم َنوكت نأ ( ةرتاوتملا ٍتاءارقلا يف ١ لوصألا ًءاملع

 . طيقنت الو ليكشت ريغ نم لّوَألا هلكش ىلع ناك اذإ ةقباطُلا

 ٌةجحُ ٍهذهو « مالسلاو ةالصلا هيلع ُهنم ًاًيريرقت ناكل , ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يفيقوت ريغ يناؤثعلا مسرلا ناك ول : ًاعبار
 تباث نب ُديز لاق اك « ُهَماقَأ ّطْقَس هيف ناك ْنِإف هسفنب يفحصملا ةباتك ىلع فِرْشُي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُهنأل ء اهنم رفم ال ةيعرش
 . ءاوَس ٌّدح ىلع هلعفو هلوقك مالسلاو ةالصلا هيلع ُهٌريرقتو مدقت اهف



 هصئاصخو يناؤثعلا مسرلا

 : يلب ايف اهضعب لمجُن , ةريثك صئاصخ ميركلا نآرقلل يناثعلا مسرللو
 #8. . 5 7 . ءام# 8. ممل ل 8 < 00 ّد

 نم يفيقوت كلذ نأو « يفيرشلا يفحصملا نم اهعضاوم يف رَوّسلا بيترت مث « رّوَّسلا ّنِم اهعيضاوم يف ٍتايآلا بيترتب ةّصاصتخا : الوأ

 ٌتيداحأ نأ ىلع ( ناقنالا ) يف يطويسلا ظفاحلا ص دقو « ىلاعتو هناحبس نيملاعلا ٌبر نع ليربج نع ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 تحف ٍناتءارق هيف امو « ُلْصَفلاو « لْصَولاو « دلو « ٌةزمملو , ةدايزلاو « فذحلا : يهو ٍةعبسلا مسشرلا دعاوقب ةّصاصتخا : ًينا
 ىلإ ملعملا يرقملا نم دّتسلا لاصُنا ققحتي كلذيو « ةهفاشملا قيرط نع هتوالت يقلتو ٍِنارقلا ٍذخأ ٌبوجو يضتقي كلذو . اهادحإ ىلع
 نع راق : رشابملا يقلتلا قيرط نع الإ ٍدَنَّسلا لاصُنا ٌقّمحتي الو « ىلاعتو هناحبس نيملاعلا ٌبر ىلإ « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر
 ,نحُنلا يف نآرقلا يات حقي نيئرْْا نع ةهفاشُم ٍنآرقلا ةوالت يقلت ريغ ْنِمو , ملسو هلآو هيلع هللا لصدللا لوسر ىلإ ِدنّسلا ةياهن ىلإ . راق
 . ٌمارح كلذو توالت يف أطخلاو

 اهُتقفاوم ةرتاوتم ٍةءارقلا نوك ٍطورش نم ٌحبصأ ىتح « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نع ةرتاوتملا تاءارقلا هوجو يم ُهلاتحا : ثلاث
 . ةريتُعملا ٍتاءارقلا بك يف ٌنّيبُم وه ام « ُداوُشلا نم ربتعُ هل ٌةفلاخلا ةءارقلاو « يفاهعلا مشسرلل

 : ًالثمف , ميكحلا ليزتتلا ٌرارسأ ُهُتّمضت : ًاعبار

 يتلا ىلاعتو ٌكرابت قلاخلا ٍةردق ىلإ ءاميالل كلذو « نيئايب ء [ 47 : تايراذلا ] 4 َنوُعِسوُمل انو ٍدييب اَهاَيَب ءاَمّسلاو ) : ىللاعت ُهلوق
 . ( ىّنعملا ةدايز ىلع ُلدت ىّتبملا ةدايز ) : ةروهشملا ٍةدعاقلا ّدح ىلع كلذ ةوق اهببشُت ال اهنأو ًءامّسلا اهب ىتب

 « ع ؟4 : ىروشلا ] « لطابلا هللا حمو 8 : هلوقو « ع ١١ : ءارسالا ] © ريخلاب ُهَءاعُد ٌرشلاب ُناَمْنإلا ُحْدَيَو 8 : ىلاعت هلوقو
 « واو ريخب ةيناثعلا فحاصملا يف ْتَمِسُر اهنإف « [ ١ : أرقا ] # ةَيِناَبَرلا ُحْدَنَس :  هلوقو « [ 5 : رمقلا ] 4 عادلا ٌحْدَي َمْوَي » : هلوقو

 يف هب أحلا لوبق ٍةدشو « لعافلا ىلع هِتلوهسو لعفلا عوقو ٍةعرُس ىلع ُهيبنتلا اهفذح يف ٌرسلاف « اهيف ٌرظنلا ّنعمأ ْنَمِل ٌقيقد ٌرس كلذ ينو
 ةهج نم هيلإ ٌرشلا ٌتابثإ لب « ريخلا ىلإ عراسُي اك « راب ءاعدلا ىلإ ٌعِراسُي َناسنالا نأ ىلإ ةراشإللف : ىلوألا يف فذحلا ريم امَأ . ٍدوجولا
 ريم امأو , هِلالحمضاو لطابلا باهذ ٍةَعرُس ىلإ ةراشإللف : ةيناثلا يف فذحلا ريس اّمأو ء بضغلا دنع ايس الو ريخلا نم هيلإ ُبرقأ هتاذ

 ٍةباجإو لعفلا ٍةعرس ىلإ ٍةراشإللف : ٍةعبارلا يف فذذحلا رس امأو . نيعاّدلا ٍةباجإ ةعرسو ٍءاعّدلا ٍةعرس ىلإ ٍةراشإللف : ةئلاثلا يف فيذحلا
 . ةيناّبّزلا

 ُةّسف يذلا نأ ىلإ ةراشإلل © ْمُكيَأب » ِءايلا ةدايزف « ٌناطيشلا ُهّنتف يذلا : يأ . [ 5 : ملقلا ] 4 ُنوُيفلا ُمُكيبأِب »ظ : ىلاعت ُهلوقو
 ٌمجر قف هب كار ْنَمَف « هللا ُلوسر َكنَأل « تنأ ال « ْمُه نينوتفملا أو « ّدحلا ٍتزواجتو « ةياغلا مهب تغلب هتنتفو « نوكرشملا مه ُناطيشلا

 ٍناولأ ْنِم ٌنوَل وهو « ٌركذ ام وهب ُدارُي ةقيقحلا يف وهو « نيّرمأ نيب ٌديدرت هرهاظ يف ٌمالكلاو « ىنعملاو مسرلا ٌقفاوتي كلذبو « لالضلاب ٍهسفن ىلع
 . ميركلا نآرقلا يف جاجحلا

 ُمالسلا هيلع ٌبوقعي َنأو « كلذ ٍةرثك ىلإ ٍةراشإلل ؤتفت ٍفلأ ةدايزب [ 80 : فسوُي ] « َفُسوُي ٌرُكذ اتم هللا » : ىلاعت هلوقو
 . ٌفسوي هبا ركذ نع كلفني ناك ام
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 يف يرلا رارمتساو . امظلا مدع ماود ىلع ةلالدلل ومظن فلأ ةدايزب [ ١١4 : هط ] « ىححْضت الو اًييف اًومظت ال كو لط : ىلاعت هلوقو

 هللا ةيانع مدع ةغلابم ىلإ ةراشإلل وبعي ٍفلُأ ةدايزب « ع 77 : ناقرفلا ] 4 ْمُكؤاعُد الْوَل يّبَر ْمُكِب اوّبَْي ام لق ا : ىللاعت ُهلوقو
 . هيلإ ٌعاضتي الو « دعي ال نب هناحبس

 ام َمْشسرلا اذه نأ ىلإ ريشُي ام رارسألا نم اهيف ةينارقلا ةملكلا لصأ ىلع ةدايز يناهعلا مسرلا يف ٌتدرو يتلا فرحألا ٌعيمج . اذكهو

 . ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا .لوسر نع يئربرقت امإو يفيقوت
 : اهاثمأو ةيلاتلا تايآلا يف فذحلا كلذكو

 ٌنوكي نأ ٌحصي ال ٌلطاب ّيعس هنأ ىلإ ٍةراشإلل « اًوَعَس َفِلُأ فذحف [ ه : أبس ] « # َنيِزِجاَعُم اَنِتايا يف ْوَعَس ٌنيذلاو إف : ىلاعت هلوق

 . هب َنوّدحتي لئاط ىلع هنم اولصحي نل مهّنأو « ٍدوجٌولا يف ٌتابث هل
 ء [ ؛ : ناقرفلا ] 4 ًاَروُرو ًاملُظ وُماج ْدَقَف » : يفو [ ١١5 : فارعألا ] 4 ِمِظَع رحمي وُماجو :  ىلاعت هلوق يف كلذ لثمو

 4 ًاريبك ًاوُُع ْرَتَعو » : يفو [18و 15 : فسوي ] « ٍبِذَك مدي هصيمق ىلع وُماَجَو » , 4 وُ ًءاَشِع ٍمُهاَبأ وُماجو » يفو
 . ُملعأ هللاو . ٍدوجولا يف ركذ ُهَل َرَْأ الو ٌلطاب ُهنأ ىلع ٍةلالّدلل كلذ لك [ ؟١ : ناقرفلا ]

 هل تريتخا يتلا ةغللاو يناثعلا مسرلا

 : ميركلا نارقلا اهب بتك يتلا ةغللا

 لاق هنأ نافع نب ناثع نع ( برعلاو شيرق ٍناسلب ٍنارقلا لوزن باب  ٍنارقلا لئاضف ) باتك يف هحيحص يف يراخنبلا ىور
 لزنأ َنآرقلا َنإف ٠ شيرق ٍناسلب اهوُبتكاف ٍنآرقلا ةيبرع نم ةّيبرع يف ٍتباث نب ٌديزو مّشنَأ متفلتخا اذإ ) : فحصلملا ةباتكب مهَفلك نيذلا طهرلل
 . ( وُلعَفَف « مهناسلب

 : فسوي ] © ًايبرع ًانارق ةانلزنأ اَنِإ © : لاق هناحبس هللا إف الو « ةيبرعلا لئابقلا نم ةليبق لك صحت يتلا ةجهّللا : ُمانعم ٌناسَللاو

 . يبرعلا ّطخلاو ٍةيبرعلا ةغللاب يه امّنإ يفحصملا يف ُهئباتك نأ يهيدبف . [ ؟

 : ٌناهع َلوق نإف . ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر لّبِق نم هل تَريتخا يتلا ٌةجهّللا يه ميركلا ُنآرقلا اهب ٌبِيك يتلا ةغللا ْنَأ : انعم ِبصُأف

 ةباتك روحت الف ... اذه ىلعو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر نم يفيقوتب َناك هّأَنّيعتف « ٌرايتخالاو ألا هلام سيل ( شيرق ناسلب )
 . شيرق ةجه ٍريغب ٍنارقلا

 َساّنلا ٌيرقأف « شيرق ٍناسلب َلزن َنآرقلا َّنِإ : ٍدوعسم نبا ىلإ ٌبتك باطخلا نب ّرمع نأ ) : رجح نبا ٍظفاحلل ( يرابلا حتف ) يفو
 . ( ليَذُه ِةَعِب ال ءرشيرق ةغلب

 ٍتاجهللا ّنِي هب صخر ام ىلع هتباتكو ءِتءارق يف َحْيبَأ مث ,شيرق ٍةغلب ًالَوأ لزن َنآرقلا نأ : ةانعم ( شيرق ناسلب ) : َناثعو ّرمع لوقو
 . ةباتكلاب الو ٍةءارقلاب اه دهع ال يتلا ِةّيمألا ٍةمألا ٍهذهل ًاريسيتو ًاليهست ىلاعتمللا اهّلعج يتلا ىرخألا ٍةّيبرعلا

 هذهو ء شيرق نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأو  برعلا ّمأ تناك اهّنأل , شيرق ةجهلب ًابلاغ َلزنأ هلأ : اًمهوق ىنعم ّنأ وأ

 « ٌناطحق نب برغي ٍدالوأ نم ٌحصفأ َليعامسإ ُدالوأو , مالسلا هيلع ٌليعامسإ دلو نم وه يذلا شيرق نم اهنأل مسالا اذهب ُْتَيْعُس ةليبقلا

 يف !؟ « مالسلا هيلع حون نب ماس نب ذشخف نبا : وأ دوه نبا وه اّمِإ ناطحق ذإ .. برعلا لهأ نم مهريغو نِملا لهأ مهنم حّرفت يذلا
 . روظنم نبال . برعلا ٍناسل

 : يلب اك ٌباوحلاو ؟ ٍةّوبنلا دهع يف ٍنارقلا يثراقل اهب صخر يتلا ةّيبرعلا ٍتاجهّللا هذه ام : وهو لاوس انهجاوُي انهو
 لزأ ملف « ُهُمعجارف ءردحاو فرح ىلع ٌمالسلا هيلع ٌليربج ينأرقأ :  لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف

 . [ 377 - نيرفاسم  ملسمو ء ه  نآرقلا لئاضف - يراخبلا ] . ؛« فرحأ عبس ىلإ ىهتنا ىتح « ُةُديزتسأ
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 : يأ ٍدوعسم نبا فرج يف اذه : لوقت « ًافرح ىّمسُت ٍنارقلا نم هوِجّولا ىلع أرَقُ ةملك ٌلكو ) : [ 4١ / 9 ] برعلا ناسل يف لاق

 ٍةعبس ىلع ُنآرقلا َلَّن » : مالسلاو ةالصلا هيلع ِهِلوق نم ثيدحلا يف ًءاج امو « ٍهَْوَأ ىلع أرق يتلا ٌةءارقلا : فرحلاو .. ٍدوعسم نبا ٍةءارق يف
 َسيلو : لاق « برعلا ِتاّل ْنِم ٍتاَل عبس ىلع َلزن ) : سابعلا وبأو ديبع وبأ لاق « ةغللا : فرحلاب دارأ 2« فاك فاش اهّلك « فرحأ

 ,شيرق ةغلب ٌةضعبف « ٍنآرقلا يف ةقرفتم تاغللا هذه : ُلاقُي نكلو : لاق « هب ْعمسُي مل اذه , وجوأ ةعبس دحاولا فرحلا يف َنوكي ْنأ ةانعم
 . ( ٌدحاو هلك اذه يف اهيناعمو . ِتاغّللا ٌرئاس اذكهو . .ليذُه ةغلب ةضعبو بلاغلا وهو -

 مهيدحأ نم نوعمسي نوح ملسو هلآو هيلع هلا لص هللا لوسر ىلإ مهجوجر يف ةباحصلا نع قالا ِتاياورلا نم َريثكلا دج ١.

 : رمألا اذهل ةيلجت اهّنإف ء اهيضعب ىلإ ْعْصُنلف « ب اهوعس لكي ا

 زايح ىف ناكل ةروُ ارقي مكح نب ٌماشه ثعمس) : لاق باطخلا نب ٌرمع نأ . [ ؟17 و  نارقلا لئاضف ] يراخبلا حيحص يفف
 « ملسو هلآو هيلع هللا لص وللا وسر اهينئرقُي ل ةريثك فورح ىلع أرقي وه اذإف  هتءارقل ٌثعمتساف « ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا . لوسر

 هللا لوسر اهينأرقأ : لاق ؟ رقت كعمس يتلا ٌةروسلا هذه كف ْنَم : ُتلقف هئادرب هلق « َمَلس ىتح ُترّبصتف « ةالصلا يف ُهٌرواسُأ ٌثدكف

 ىلإ ةدوقأ هب ُثقلطناف « أرق ام ريغ ىلع اهيئأتأ ذق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف « تبذك : تلقف ملسو هلاو هيلع هللا لص

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َلاقف « اهتيئرقُ فوورح ىلع ٍاقرفلا ةروس أرقي اذه ثعمس ين ٌتلقف «  ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوس لاقف « أرقي ُةمعمس يتلا ةءارقلا هيلع أرقف « ٌماشه اي أرقا : ماشهلَلاقف « ٌرمع ُهَلسرأَف - هكرتا : يأ - ُهَلسرَأ : ٌرمعل ملسو

 َكِلذك : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا وسر اقف « يناقأ تل ةمهقلا تأرقف مع ا أرق : لاق مث « ري كلذك : ملسو هلآو هيلع

 . ( نم ٌرَّسيت ام اوؤرقاف « فرحأ ٍةعبس ىلع َلزنأ َنارقلا اذه َنِإ . تلت

 ةءارق ارقف « ىلصف ٌلجر َلخدف « دجسملا يف ٌثنك ) : لاق بعك َنب يأ نأ : [ 774 و 7777 نيرفاسملا باتك ] ملسم حيحص يفو
 : .ٌتلقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ًاعيمج اًتلخد ةالصلا اًئيضق اًملف . هبحاص ٍةءارق ىّوس ةءارق أرقف « ٌرخآ لخد مث « اهُيركنأ
 ّيبنلا َنّسحف « رق: ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوس اَمُهأرقأف « هبحاص ةءارق ىّوم أرقف ٌرخآ لخدو « هيلع اهّيركنأ ةءارق أرق اذه ّنإ
 ذق ام ملسو هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا ىأر ملف  ةيلهاجللا يف تنك ْذإالو , بيذكتلا َنِم يسفن يف طقسف « اًمهَئأش ملسو هلآو هيلع هللا لص

 َنآرقلا أقا نأ "يل لسرأ يتر نإ يأ اي : لاقف - افون : يأ - قرف لجو رع هللا ىلإ رظنأ امئأكو «ًقَرَع ُتْطِفَف « يردص يف ٌبرض ينيشغ

 ىلع هأرقا : ةئلاثلا يف يل ٌدرف يتمأ ىلع ُنَوهي هيلإ ُتذدرف « نيفرح ىلع هأرقا : ةيناثلا يل ٌدرف « يتمأ ىلع ْنّره نأ هيلإ ُتْدَدرف ء فرح ىلع

 ميهاربإ ىتح مهّلك قلخلا لإ ُبغري .مويل ةئلاثلا ترو , يتمأل ٌرفغا ٌمهللا : ُتلقف اهّيبَلَست ٌةلأسم اهكتددر ٍةّدر لكب كلو « فرحأ ٍةعبس

 00 | . ( ملسو هيلع هللا لص

 نم اهّتنقلت : اذه لاق ٍنآرقلا نم يآ يف التخا نيلجر نأ ) مُهَلا يلُأ نع : حيحص ونسب [ 7٠٠١ و 78 / ٠ ] دمحأ دنسم يفو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا الأسف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتنقلت : رخآلا لاقف « ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ةييّرلاو ّكلَصلا ليبس ىلع ُلاَدجلا : ُءارِاو . ( « ٌرفك ٍنآرقلا يف ًءارم َنإف , ٍنآرقلا يف اورامُت الف فرحأ ةعبس ىلع أرقُي ُنارقلا ١ : َلاقف

 ىلإ كلذ يف مهلاوقأ ٌتلصو ىتح . فرحأ ٍةعبس ىلع ٍنآَرقلا لوزت يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم يف ٌءاملعلا فلتخا دقو . اذه

 هذه نم ٌدارملا نأ : ثيدحلا رهاظب اهُبيشأو اهححصأو ليواقألا ٌرهظأ ) : ( ةنسلا حرش ) ٌبحاص يوغبلا ُمامإلا لاق . ًالوق َنيثالثو ةسمخ
 مامشالاو ميخفتلاو ٍةلاَملاو راهظالاو .ماغدإلا نم مهثداع هيلع ثرج امو « مهتغلب برعلا نم موق لك أرقي نأ وهو « ٌتاغّللا : فورحلا

 ( اهنم ٍوججْوَأ ٍةعبس ىلإ ٍتاغّللا هوجو نم كلذ ريغو « نيِبلتلاو زمهلاو مامتإلاو

 : ءاسنلا ] « « اربح ابغا ودحر ل غنج نب ع آو ١> ىلاعت ِهِلوق تحت ًالخاد فالتخالا اذه ُنوكي الو ) : لاق مث

 ُمالك اهّلكو , ةّصوصنم فورحلا هذه لك لب « ٍضيقوت ريغ ْنِم ُهتخل ُقِفاوُي امم ًءاش امي ,قيرف لك أرقي نأ فورحلا ٍهذه ىنعم سيل ذإ [
 ىلع لأ نقلا اذه َّنِإ » : ٌمالسلاو ةالصلا هيلع ُهلوق هيلع دي « ملسو هلآو هيلع هلا لص ّيبنلا ىلع ُدومألا حولا اهب لزن « لجو زعل

 امب ّناضمر ريش لك يف مالسلا هيلع َليربج ُضراعُي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َناكو « َةلّزتم اهلك فرحألا َلعجف . « فرحأ ٍةعبس

 ارقي نأ هل لا حابأ يتلا هوجّولا نم اهجو ٍةَضْرَع لك يف هيلع ضرعي ناكو « ٌءاشي ام ُيسنيون: ًءاش ام هيف هللا يف « نآرقلا َنم ٌةددع عمتي

 إو ىناعلا ٌةقفم اهلك يهو « لذ .عيممج رقي أرقي نأ قلعت هلا أب ملسو هلآو هيلع لا ىلع لا لوسرل رّوجُي ناكو «وب نآرقل

 مايد ريدم ضم ين حا ثنا يس ب ا عمم لم يدم ين نو حار ور ناو بحر حن ص و ا 0 2ك و ين نحب اب عم هام 3 ما ارا ار طحاو اسر رشا تخل ا ال حج او و نجس ير ببْممبملجاساجاجسسوبظبلوو وو يظيطسللللاجلسلباللجبس ل ع صج عع جسع 001 للا 0
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0 وهو ؛ تاكرخلا طقن ا اهقوف نم نيتنئاب ءاتلا ْ
 ) . هيدي نيب وأ فرحلا مامأ 

ْ 
 ا

0 
 :ب : ةمضلا ةطقنو ءف وأ « بارعإلا طقت :

 8 ةهباشتملا فورحلا قيرف

 نإ
 زو ء فرحلا تحت 1 : يناثلا

 ورحلا قيرفتل « ةياف
3 

 رح تحت نم ةطقنب :ة 1 0

 « ةياغلا و ىنعملا يف اهكارت
 0 يف مكحما

 ,:ةرسكلا ةطقنو |(
 ا يف مكحخا ) هباتك يف ينادلا ورمع ملا يف اهكارتشا ثيح نم ًارّودُم طق

 يف نيكرتشُم نيعونلا نوُمدقأ مدد
 0 هل لا ىنعم ناك ثيح نم قق . ضب نم اهضعب ةفلتخا < ةروصلا

 ١ ارشأ ىنعملا يف اكرتشا املف « ظفلل ققحتي دق ماجعإلا طقنك أ , ةفلتخلا تاكرخلاب قيرفتلاك « اهنيب ق يعونلا نومدق الا لعج دق 1

 « اهنيب قرفي طققنلا ناك : ١
 « ظفللا يف ةفلتخما ت ١ اطقن تاكرحلا

 ناك ثيحب « مسرلا يف 2
 لعج ىلع مهحالط

 ١ تاكرحلا نيب قرفي طق

2 

 هب قرفي طقنلا ناكو « مسرلا يف ف ١ نإ) : © مسرلا يف 13

 9 ىف نحللا

3 
 ب قرفي اضيا ماجعإلا ن

8 
 ش 0

0 

 3 الا ناكو « تاكرحلاب '

 وصلو )2 ميركلا نآرقلا ظافلأ طقل طقنل

! 

 . ( ةروصلا يف امهنيب ١
 ضل طقنلا نم نيعونلا نيذه ن

 ا يذلا وه عونلا اذهو . ةرّودم أ

 نيذه نيعباتلا نم نوملسمل رام

 ٠ . ةرودم أطقن مسري يذ
 ا

 | ثدحأ دقو ا

 حصألا ل ممري يذلا ماجعإلا ةروص ىلع
 ا

 ١ اوقلا ىلع ( يلو 4 هنوكل أطقن ىمّسو ءرّو
 و

1 

 . ةءارقلا ل
 يمُّسو « رّودملا وهف : طقنل

 عضو نم وهو « ةغللا ظافلأ رعشلا ( يلّؤدلا دوسالا يبأ)
 ا

/ 
 0 :لا نم لوألا 3

 عضو نم وهو « فحاصمل
 ءاي ةرسكلاو « ةبوتكمل و ١ طبضل ةغللا ءاملع

2 

 روتكملا واولاب سبتلت الكل ء ف ءاملعو نويوحنلا هلمعتسا يذ ١ طبضل تاءارقلا 5 عوتلا امأ ا
 ا

 باحصأو طاقنلا هلمعتس ٍ
 تلت الكل « فرحلا ىلعأ يف ةروس | يذلا وه عوتلا اذ

 ا

 ةسسأ '
 يف ةروصلا ةريغص ّواو ة عونلا اذهو , لكشلا :

 : ش
| 

 وهف : يناثلا عونلا امأ 8
 يغص واو ةمضلاف . ف

 ا ىلإ ًايعاد كلذ ناكف

 ا
 . فورحلا لاكشأ نم هدأ عونلا امأو

 ذ ناكف . ميركلا نآرقلا 7

 ا

5 
 | دق

 .فدلاق

 ةءارق ف

 ف نحللا عوقوو « ةيبرعلا ةغللا يف ةنسلأ فرحلا قوف ةحوطبم نأ ةو « دمحأ نب ليلخلا ا

0 

 ةفلاو « فرحلا تحت ا
 4 آلا هاسف وهف : فحاصلا

 ءيجب ىتحو « مهباّتك اهبتكي ََ
8 

1 

 طيقنت
 1 ١

 بسجن ة ْ تكي ناك ىلا مهتاباتك يف
 ل

 . هتوالتو هتباتك يف فييزت ثادحإ ببس امأ 'ً
 ا سحب ةيبارعإلا تاكرحلا ةقيق يتلا مهتاباتك يف طيقنتلا تاح

 ا
 يف فييزتلاو فيرحتلا 0

 ةفيفد جراخلا ةطسش 1 الطصا فرعت :

 ا

 1 ويضم ظافلأب ةيبرعلا ة رعت مل ىلوألا مهدوهع يف ٌبرعلا َن يرحتلا نم نآرقلا نوص ١ ٠

1 

 وص
 , ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نار وهع يف ٌبرعلا نأ ىلع ن

 . ةغالللاو ة

 ا

3 
 ىلع نوخرؤملا قفت

 او ميركلا نارقلاب نوق
 لاو ةحاصفلا

 ا تناك ةوبنلا

 دلا دهع يف ُف ٍ نم مهسوفن يف ًالصأ ؛ نوقطني مهنعفل روما قفتا دق 1
ٍ 

0 
09 

 مهنعهللا 203
 ءوفن يف الصاتم ن ْ

 ع ٌفحاصملا ت

1 

' 
 ناك امِل كلذو « طلغ يضر ةباحصلا ناكف

 تبتك ال ... اذهو «

1 

 و« ةيبارعإلا دعاوقلا  طلغ الو نحل ريغ نم ةيبرعلا مهترط مالسإلا ١

 ا

 ريغ نم ةيبرعلا مهترطف مك 7
 الا دعاوقلا ةفرعم ىلإ ةجاحب اون

 1 تاهمألا كلتو ءابك

 70 ؛ اونوكي مل « مهقطن ِة مهترطفو مهتقيلس ]|
 و ءابآلا ءالؤه نم دل

3 

 . ةقيلسلا كلتو ةلاصألا هذه ىلعأ ةمالسو مهتنسلأ ةماقتس 0
 ا نحللا لخخدو « ة ؤه نم دلوتو « اورهاصت

 ا هيلات دو « ةيبرعلا ةرطفلا تفعضف 5 "و اوبسانتو مالسالا يف اوخأت | هذه ىلع اداتعاو « طقنل 7 ا

 لرسم عصا ماشا مل ع اا ماسالا و او لكشلا نم ةدرجم '
 ا

/ 1 
 ةعقا :

 و
 دا:

 بملا ق

 | عبتمو نيدلا لصأ 0 رمآلا عستاو « مالا ةغل ن 1 ا ةعقر ٌثتعستا املف ا

' 

 وه يذلا نارقلا ظفحب مايقلا نم ًائيشو بألا ةغل نم ًائيش اوذخأ 7

 : مايقلا ىلإ نيملسملا تهبن ث نم ًائيش اوذأ ٌدالوأ !!

 )ل

 ا

1 

 8 1 وأ نحللا نم ٌءىع 1

 ا
 ه5 2

1 

-58- 

 د تم ه7 تا 12 ل تت تت 2

 آي

 ا ا 2 تت ا تا

0 

 حس اح
 د

 جيجل



 ٌثدحف . تانكسلاو تاكرحلا ىلع لدت ٍتامالع سانلل مضي نأ يلؤدلا دوسألا ابأ لأسف ( دايز ) ةرصبلا يلاو كلذ ىلإ هبنت نمم ناكو

 للا ةجو رع : لاقو كلذ ُهَجعَرأف 4 ُهّلوسر ) رجب , 4 ُةَُلوسَرَو نيكرشملا نم ميري هللا ْنإ 9 : ىلاعت هللا لوق أرقي ًائراق دوسأألا وبأ عمس نأ
 ةطقن ةرسكللو , فرحلا ٌقوف ةطقن ٍةحتفلل لعجف « ٌتلأس ام ىلإ كّيبجأ دق : هل لاقو « ةرصبلا يلإو دايز ىلإ ٌبهذو « هلوسر نم أري نأ

 . نيتطقن نيونتللو « هلبق يذلاو فرحلا نيب ةطقن ٍةمضللو « ُهَلْفسأ

 وأ اهقوف ةرج لصولا فلألو , سوقلاك ددشملا فرحلل ةمالع اولعجف « نوركتبيو نوديزي اوؤدب مث , ةّدم جبملا اذه ىلع ُسانلا راسو

 يذلا طقنلا عضو ىلإ اورطضا مث , ناورم نب كلملا دبع دهع ناك ىتح « ةمض وأ ةرسك وأ ةحتف نم اهلبق ام بسح ىلع اهطسو وأ اهتحت

 . مويلا دوهعم وه ام ىلع عضولا مت نأ ىلإ « مسرلاو نوللاب امهنيب اوزيمف لكشلاب طقنلا سبتلا مث .. ءاثلاو ءاتلاو ءابلل ماجعإلا وه
 رمعي نب ىبحيو « يثيللا مصاع نب رصن : هاذيملتو . يلؤدلا دوسألا وبأ : ةينارقلا تاملكلل ماجعإلاو لكشلا ةيلمع يف رهتشا دقو

 . نيدلاو عرولاو ملعلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اوناكو . نيريس نباو « دمحأ نب ليلخو , يناودعلا



 ميركلا نارقلا روس لوزن خيرات ١

 ةحتافلا ةروس ١

 ْ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 وهو « ةنيدملاب تلزن اهنإ ليقو « ءاملعلا رثكأ لوق وهو « رْثدملا ةروس دعب ةكمب تلزن اهنإ ليقف « ةحتافلا لوزن خيرات يف ءاملعلا فلتخا

 رثدملا ةروس دعب تلزن دق تناك اذإو , اهلضفو اهفرش ىلع هيبنتلا كلذ ببسو « ةنيدملاب ةرمو ةكمب ةرم :نيترم تلزن اهنإ ليقو « دهاجم لوق

 اذهبو « اه عبرألا روسلا قبس تضققا يتلا تابسانملا دعب باتكلل ةحتافك اهتبترم يف كلذب تلزن دقو . لوزنلا يف نآرقلا روس ةسماخ يهف

 ٠ ٠ ةشبحلا ىلإ ةرجحلاو يحولا ءادتبا نيب ايف تلزن يتلا روسلا نم نوكت

 « نيملسملا روهمج هبيترت ىلع دمتعا يذلا فحصملا وهو « ناثع فحصم يف اهب حتتفا نآرقلا نأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 . تايآ عبس اهتايآ غلبتو

 ةرقبلا ةروس - "

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةوزغو ةرجهلا نيب ايف اهوزن نوكيف « نآرقلا يف ةروس لوطأو « ةنيدملاب تلزن ةروس لوأ يهو « نيففطملا ةروس دعب ةرقبلا ةروس تلزن

 . ردب

 . ةيآ يتئامو نينامثو ًاتس اهتايآ غلبتو « اهيف تركذ ليئارسإ نأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمم دقو

 نارمع لآ ةروس -

 |: امتيمست هجوو اهوزن خيرات
 نيب اهف تلزن يتلا روسلا نم نوكتف « دحأ ةوزغ دعب ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا يف اهوزن ناكو : لافنألا ةروس دعب نارمع لآ ةروس تلزن

 ٠ . ةيبيدحلا حلصو ردب ةوزغ

 غلبتو « ًاضيأ ىسيع ةصق اهيف لخديو « ميرم اهتنباو هتأرما ةصق يهو . اهيف نارمع لآ ةصق ركذل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو
 . ةيآ يتئام اهتايآ

 ءاسدلا ةروس - 4

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 نم ةسداسلا ةنسلا يف ةيبيدحلا حلص ناكو « ةيبيدحلا حلص بقع ةنحتمملا ةروس تلزن دقو « ةنحتمملا ةروس دعب ءاسنلا ةروس تلزن

 . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف ءاسنلا ةروس لوزن نوكيف , ةرجحلا

 ,. ةيآ ةئامو نيعبسو ًاتس اهتايآ غلبتو « ءاسنلاب قلعتي اهيف تزكذ يتلا ماكحألا نم ًاريثك نأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ةدئاملا روس - ٠

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا يف ةيبيدحلا حلص دعب حتفلا ةروس لوزن ناكو « حتفلا ةروس دعب ةدئاملا ةروس تلزن-

 . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف ةدئاملا

 اهتايآ غلبتو « مالسلا هيلع ىسيع يبراوح ىلع ءامسلا نم تلزنأ يتلا ةدئاملا ثيدح اهيف ركذ هنأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيعم دقو



 ماعنألا ةروس - 5

 | 00 1 0 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات
 ىلإ ةرجحلا لبق « ءارسإلا ناكو « ءارسإلا ةروس نم روس ثالث دعب رجحلا ةروس تلزن دقو , رجحلا ةروس دعب ةككمب ماعنألا ةروس تلزن 0

 ا . ةرجهلاو ءارسإلا نيب تلزن يتلا روسلا نم ماعنألا ةروس نوكتف , ةنسب ةنيدملا ا
 8 8 1 1 , ل
 ٍ . ةيا ةئامو نيتسو اسمخ اهتايا غلبتو « زعملاو نأضلاو رقبلاو لبإلا نم ماعنألا مكح اهيف لصف هنأل مسالا اذبب ةروسلا هذه تيمس دقو 0
 0 ع 4

 ل روس 7 1 فارعألا ةروس - 1 ٠
| 0 

 ر ٠ ش : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات /
 90 "ا 2 و رجا ظل نا مألا 7 أ
 أ ٠ فئاطلا نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا عوجر يف نحلا ةروس لوزن ناكو « نجلا ةرؤس لبقو:ص ةزوس دعب فارغألا ةزوس تلزن أ
 1 ,٠ ءارضإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف فارعألا ةروس لوزن نوكيف « اهلهأ ىلع مالسإلا ضرعيل ةنثغب نم رشع ةنس اهيلإ رفاس دق ناكو 0
0 

 اولا مهاوسب م مهنرفرع ًالاجر فارعألا باحضأ ىدانو 2 اهم - - 4م. - ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو 0
0 

 1 يتئامو تس اهعايآ غلبتو 6 نوربكتست' تنك امو ُمكعمج مكنع ىنغأ ام

 لافنألا ةروس- 4

 ا : اتيمست هجوو اهوزن خيرات ا
0 
4 

  لافنألا ةروش ل نوكتت؛ ةرجلا نم ةينثلا ةنسلا يف ردب ةوزغ تناكو « ردب ةوزغ دعب اهوزن ناكو « ةرقبلا ةروس دعب لافنألا ةروس تلزن 0

 ش 1 . ةيبيدحلا حلصو ردب ةوزغ نيب تلزن يتلا ْرّوّسلا نم

 يه لافنألا ةيآلا - # لوسرلا ؛ هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي #َ افوأ يف ىلاعت هلوقت مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . ةيآ نيعبسو اسمخ اهتايآ غلبتو « مئانغلا

 ' ةبوتلا ةروس - 4

 0 : اتيمست هجوو اهوزن خيرات ا

 ا هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو , ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا نم ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ يف اهوزن ناكو « ةدئاملا ةزوس دعب ةبؤتلا ةروس تلزن ا

 |. افري مل نيذلا نيكرشملا عيمجل دوهعلا ذي ايفو هرفس دعب ةروسلا هذه تلزنف « سانلاب حيل ةدعقلا ينذ تايرخأ يف ركب ابأ لسرأ ملسو 1
 1 جحي ال :ىدان مث « مويلا كلذ يف سانلا اهغّلب مث « قيرطلا يف ركب ابأ قحلف . ربكألا جحلا موي يف سانلا اهغلبيل ًايلع اهب لسرأف « مهدوهعب 1

 . ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةافوو كوبت ةوزغ نيب تلزن يتلا روسلا نم ةبوتلا ةروس نوكنف . َناَيْرُع تيبلاب فوطي الو « كرشم ماعلا دعب
 ةعاس يف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا ىلعدللا ةبوت.- ١١8.6 13.77. نيتيآلا يف ركذ هنأل ةبوتلا مساب ةروسلا ذه تيمس دقو

 ةيا ةئامو نيرشعو اعست اهءايا غلبتو « كوبت ةوزغ يف اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو « مهنم قيرف بولق غيزي داك امدعب نم ةرسعلا

 سنوي ةروس ٠

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 . ةرجهلاو ءارسالا نيب تلزن يتلا روُسلا نم سنوي ةروس نوكتف « ةنسب ةرجهلا لبق ءارسالا ناكو « ءارسإلا دعب َسْنوُي ةروس تلزن
 ١ ةيآ ةئامو ًاعست اهتايآ خلبتو « اهيفأ سنوي ةصق ركذل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمُس دقو . /
/ ١ 

 0 ١ - ا دوه ةروس
0 7 

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات ا ١
 0 . ًاضيأ خراتلا كلذ يف دوه ةروس لوزن نوكيف , ةرجهلا ليبقو ءارسالا دعب سنوي ةروس تلزن دقو « سنوُي ةروس دعب دوُه ةروس تلزن 1
1 0 
 1 ' , ةيآ ةئامو نيرشعو ًاثالث اهتايآ غلبتو « اهيف دوه ةصق ركذل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمَس دقو ا

 ا ا
 ا ا 1 0
 م ' ا

 5 ا ل
1 0 



 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ععراتلا كلذ يف فسوي ةروس لوزن نوكيف « ةرجحلا ليو ءارسإلا دعب | دوه ةروس م تنازن دقو « ٍدوه ةروس دعب َفسوُي ةروس تلزن

 و ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو « هتوخإو هيبأ عم فسوي ةصق يف تلزن اممأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمَس دقو 03 "ةيآ ةئام عا

 : دعرلا 5 ةروس 1#

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 حلص نيب اهف ءاسنلا ةروس لوزن ناكو « ءاسنلا ةروس نم نيتروس دعب دمحم ةروس تلزن دقو « دمحم ةروس دعب دعرلا ةروس تلزن

 اهنإ ليقو « ةنيدملاب تلزن يتلا رّوُسلا نم دعرلا ةروس نوكت اذه ىلعو :ًاضيأ يراتلا كلذ يف داعرلا ةروس لوزن نوكيف « ٌكلوبت ةوزغو ةّيييَدُحلا

 نأ يف ءيش.الو. لوقلا اذهل ًانزو مقي مل هنأكو . عامجإلاب ةيندم اهنإ : مصألا لاقو ء اهب تلزن يتلا وسلا ضارغأ يف يرحت اهمأل ةكمب تلزن

 ريثك ناكو « ةرجهلا دعب مهرمأ عطقني مل ةيكملا روسلا مههف تلزن نيذلا نيكرشملا نأل ةيكملا روسلا ضارغأ يف ةيندملا روسلا ضعب يرحت

 نيذلا ان الو 9 : .اهنم ١"  ةيآلا .يف ىلاعت هلوق ةيندم ةروسلا هذه نأ ديؤي اممو « ةمئاق لازت ال مهتوعد تناكو « ةنيدملاب طيحي مهنم ٠

 .4 داعيملا فلخي ال هللا َنإ هللا دعو يتأي ىتح مهراد نم ًابيرق ٌلحت وأ ةعراق اوُعنص امب مهييصت اوُرفك

 نيعبرأو ًاثالث اهتايآ غلبتو « هدمحب ُدعرلا ٌحبسيو ل : اهنم - ١1  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا ذه تيم دقو

 مهاربإ ةروس - 4

38 ٠. 3 

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ىلعو « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب اهلثم اهوزن نوكيف « ءارسإلا دعب ةكمب تلزن يتلا روسلا نم يهو « حون ةروس دعب ميهاربإ ةروس تل

 وأ ةيكم ةروسلا هذه نأ يف مالكلا نأ ملعا : يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق دقو « ةيندملا روسلا نم اهنإ ليقو « ةيكملا روسلا نم نوكت اذه

 لصح اذإ كلذ يف ضرغلا فلتخي امنإ  ءاوس ةنيدملاو ةكمب اهوزتف ةيعرشلا ماكحألاب لصتي ام ةروسلا يف نكي مل ىتمو « داحآلا هقيرط ةيندم'

 . ةميظع ةدئاف هيف نوكيف « . خوسنمو خسان هيف

 . ةيآأ نيسمخو نيتنا هتايآ غلبت« هيف ةكمب مهارإ ةصق ركل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 رجحلا ةروس - ١6

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف رجحلا ةروس لوزن نوكيف ء ةرجحلا ليبقو ءارسإلا دعب فسوي ةروس تلزك دقو . ٌفسوي ةروس دعب رجحلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ

 . ةيآ نيعستو ًاعست اهتايآ غلبتو , مالسلا هيلع حلاص موق دوت مهو « اهيف رجحلا باحصأ ةصق ركذل ممالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 : لحنلا ةروس - 5

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 راما * كلذ يف لحبلا ةروس لوزن نوكيف ؛ ةرجهلا ليبقو ءارسالا دعب تلت يتلا روسلا نم يهو . فهكلا ةروس دعب لحنلا ةروس تلزن
 . ةيندملا روسلا نم اهنإ ليقو.« ًاضيأ

 نمو ًاتويب لابخلا ني يذنتا نأ لحنلا ىلإ كير ىحيأو 9: اهبنم "5  ةيآلا ف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . ةيآ ةئامو نيرشعو ينامث اهتايآ غلبتو 4 ّنوشرعي امبو رجشلا

 ءارسإلا ة ةروس 1١

 1 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 يف ء ءارسالا ة ةروس لوزن نوكيف « ةثعبلا نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف ءارسإلا ةثداح تناك دقو « صّصقلا ةروس دعب ءارسالا ةروس تلزن
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 . ةنسلا هذه

 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ًاليل هدبعب ىرسأ يذلا َناَحَْبس » : ىلاعت هلوقب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 . ةيآ ةثامو ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو « ىصقألا

 فهكلا ةروس

 ْ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف فهكلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسألا دعب تلزن يتلا روسلا نم يهو « ةيشاغلا ةروس دعب فهكلا ةروس تلزن
 ش . اضيأ خراتلا

 . ةيآ ةئامو ًارشع اهئايآ غلبتو « اهيف فهكلا باحصأ ةصق ركذل مالا اذهب ةروسلا هذه تيّمم دقو

 ميرم ةروس - 6

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 بقع تلزن مجنلا ةروس نأ يتأيسو « مجنلا ةروس نم ةروس ةرشع عست دعب رطاف ةروس تلزن دقو « رطاف ةروس دعب ميرم ةروس تلزن
 ةرجهلا نيب تلزن يتلا روسلا نم ميرم ةروس نوكتف « ةئعبلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ةشبحلا ىلإ ةرجحلا تناك دقو « ةشبحلل ىلوألا ةرجهلا

 . ءارسالا ةثداحو

 . ةيآ نيعستو يفامث اهتايآ غلبتو « اهيف ميرم ةصق ركذل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو
 هَط ةروس ٠

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف هط ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلا ةثداحو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف ميرم ةروس تلزن دقو « ميرم ةروس دعب هط ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا

 ةيآ ةئامو نيثالثو ًاسمخ اهتايآ غلبتو « هب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تيعس دقو

 ءايبنألا ةروس - ١

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف ءايبنألا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليّيقو ءارسإلا دعب ميهاربإ ةروس تلزن دقو « ميهاربإ ةروس دعب ءايبنألا ةروس تلزن
 ٠ . ًاضيأ

 اهتايآ غلبتو « مهمساب ءايبنألا ةروس تيمسف « ءايبنألا صصق نم ريثك اهرصق ىلع اهيف عمتجا هنأل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيِّمَس دقو

 . ةيآ ةثامو ةرشع يتنثا

 جملا ةروس -

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةوزغو ةيبيّدحلا حلص نيب ايف رشحلا ةروس لوزن ناكو « رشَحلا ةروس دعب رونلا ةروس تلزن دقو « روثلا ةروس دعب ٌجحلا ةروس تلزن

 . اهوزن خيرات يف روهشملا وهو « ةيندملا روسلا نم نوكت اذه ىلعو « ًاضيأ خيراتلا كلذ يف جحلا ةروس لوزن نوكيف "0كوُب

 ىلإ بهذف( ١9 و7١ و١ ١597593779 ) تايآلا هذه هيلإ بهذ نم ىنثتسا دقو « ةيكملا روسلا نم جحلا ةروس نإ ليقو

 . ةنيدملاب تلزن اهنأ
 . ةيآ نيعبسو ينامث اهتايآ غلبتو « جحلا ىلع مالكلا نم اهيف درو امل ممالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . ةيييدحلا حلص لبق تلزن رشحلا ةروس نأ قحلا نأ قبس دق 1



 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف نونمؤملا ةروس لوزن نوكيف « ةرجحلا ليّبَقو ءارسإلا دعب ءايبنألا ةروس تلزن دقو « ءايبنألا ةروس دعب نونمؤملا ةروس تلزن
 000 . ًاضيأ خيراتلا

 ينامث اهتايآ غلبتو « َنوعشاخ مهعالص يف مُه َنيذلا نونمؤملا َحلفأ دق 8 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 . ةيا ةئامو نورشعو

 روتلا ةروس - 4
 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف رونلا ةروس لوزن نوكيف ©0كوبت ةوزغو ةيبيّدُخلا حلص نيب ايف رشحلا ةروس تلزن دقو « رشحلا ةروس دعب رونلا ةروس تلزن
 ٠ . ًاضيأ خيراتلا

 . ةيآ نيتسو ًاعبرأ اهتايا غلبتو © ضرألاو ٍتاوامسلا ٌرون ُهللا 9 : اهنم - "٠ ه  ةيآلا يف ىللاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 0 ناقرفلا ةروس - 8

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا عوجر يف نحلا ةروس لوزن ناكو « نحلا ةروس دعب سي ةروس تلزنو « سي ةروس دعب ناقرفلا ةروس تلزن

 يتلا روسلا نم نوكتو « ةثعبلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف ناقرفلا ةروس لوزن نوكيف « هتثعب نم رشع ةنس اهيلإ رفاس دق ناكو « فئاطلا نم ملسو

 . ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف تلزن .
 . © ًاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لّرن يذلا َكرابت 8 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ءارعشلا ةروس - 5

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف هط ةروس لوزن ناكو ء هط ةروس دعب ةعقاولا ةروس تلزن دقو « ةعقاولا ةروس دعب ءارعشلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ءارعشلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو
 اهتايا غلبتو 4 َنوواغلا ْمُهُعبتَي ءارعشلاوإ» : اهنم - 7 4  ةيآلا يف ىلاعت هعلوق يف ءارعشلا ركذل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيْمَس دقو

 . ةيآ يقئامو نيرشعو ًاعبس

 لفلا ةروس - 0

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف لفلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف ءارعشلا ةروس تلزن دقو « ءارعشلا ةروس دعب لها ةروس تلزن
 ١ . ًاضيأ خيراتلا

 اهّيأي ةلغ تلاق لملا يداو ىلع اونأ اذإ ىتح 9 : اهنم - ١  ةيآلا يف ىلاعت هلوق يف لفلا مسا دورول مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 . ةيآ نيعستو ًاثالث اهتايآ غلبتو © مكنكاسم اوُلخدا لفل

 صصقلا ةروس "4

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف صصقلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف لما ةروس تلزن دقو « لفلا ةروس دعب صّصقلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا

3-5 

 . ةيبيدحلا حلص لبق تلزن رشحلا ةروس نأ قحلأ نأ قبس دق 1
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 رطاف ةروس مو

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف رطاف ةروس لوزن نوكيف « ءارسالاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف ناقرفلا ةروس تلزن دقو « ناقرفلا ةروس دعب رطاف ةروس تلزن
 | . ًاضيأ خيراتلا

 هب تئدتبا يذلا رطاف مساب تيمسف « .ضرألاو ٍتاوامسلا رطاف لل دمحلا ف : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيٌمس دقو
 . ةيآ نيعبرأو ًاسمخ اهتايآ غلبتو « هب اهتيمست يف يفكي اذه لثمو « دمحلا مسا ركذ دعب

 2 سي ةروس - ”6

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 اهيلإ رفاس دق ناكو « فئاطلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عوجر يف نحلا ةروس لوزن ناكو « ٌنحلا ةروس دعب سي ةروس تلزن

 ٠ . ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف نتي ةروس لوزن نوكيف « اهلهأ ىلع مالسإلا ضرعيل هتثعب نم رشع ةنس
 . ةيآ نيناغو ادلب اهتايا غلبتو امبي تيم نيذللا نيفرحلا نيذهب مسقلاب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ٠ تافاصلا ةروس - ٠7"

 0 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف تافاصلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب ماعنألا ةروس تلزن دقو « ماعنألا ةروس دعب تافاصلا ةروس تلزن
 . اضيأ خيراتلا

 ةرظتنم ءاوحلا يف اهتحنجأ ٌفّصُت وأ « ةدابعلل ًافوفص فقت يتلا ةكئالملا هب دارملاو . هب مسقلاب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . ةيا ةئامو نينامثو نيتتث ةروسلا هذه تايا غلبتو « اهيلإ هللا رمأ لوصو

 ةروس - 8
 | ش : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجملا نيب ايف فارعألا ةروس تلزن دقو , فارعألا ةروس لبقو رمقلا ةروس دعب ص ةروس تلزن
 . أضيأ جراتلا اذه يف ص ةروس

 . ةيا نيناثو ينامث اهتايآ غلبتو « هب مسقلاب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمَس دقو

 رمزلا ةروس - 8
 ش ْ : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 .' . اضيأ خيراتلا كلذ يف رمزلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب ًابس ةروس تلزن دقو « بس ةروس دعب رمُزلا ةروس تلزن

 نيذلا قيسو )> : هلوق ىلإ تايآلا © ًارمُر منهج ىلإ اؤرفك نيذلا َقيسَو )» : اهرخآ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو
 ش 00007 . ةيآ نيعبسو ًاسمخ اهعايآ غلبتو < ًارمز ةنحلا ىلإ مهمر اوقّن

 رفاغ ةروس ٠
 ش ٠ ش : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف رفاغ ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب رمزلا ةروس تلزن دقو « رمزلا ةروس دعب رفاغ ةروس تلزن
 . ةيآ نينامثو ًاسمخ اهتايآ غلبتو © باقعلا ٍديدش بوُتلا لباقو بنذلا رفاغ ]» : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 0 2 تلصف ةروس- 2 4١
 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف تلصف ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب رفاغ ةروس تلزن دقو « رفاغ ةروس دعب تلصُف ةروس تلزن |



 . ةيآ

 ىروشلا ةروس - 5

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 اذه يف ىروشلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجحلا ليبقو ءارسإلا دغب تلصف ةروس تلزن دقو « ُتلّصُف ةروس دعب ىروشلا ةروس تلزن
 ش 1 . اضيأ جيراتلا

 مهنيب ىروُش مهرمأو ةالصلا اوُماقأو مهبرل اوباجتسا َنيذلاو ف : اهنم 74.  ةيآآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . ةيآ نيسمخو ًاثالث اهتايآ غلبتو « نوقفني مهانقزر اًمِمو

 2 فرخزلا ةروس - غ4

 1 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف فرخزلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب ةروشلا ةروس تلزن دقو ء ىَروشلا ةروس دعب فرخُرلا ةروس تلزن
 ا . ًاضيأ خيراتلا

 دنع ةرخآلاو انا ٍةايحلا حاتم ان كلذ لك ْنإو ًافرْخُرو إف : اهنم - ©  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمُس دقو

 0 . ةيآ نينامثو ًاعست اهتايا غلبتو « نيفتملل كبر

  ناخدلا ةروس - 45

 | | : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف ناخدلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجحلا ليبقو ءارسالا دعب فرخزلا ةروس تلزن دقو « فرخّرلا ةروس دعب ناخٌّدلا ةروس تلزن
 | . ًاضيأ خيراتلا

 ًاعست اهتايآ غلبتو 4« نيبم ٍناحخدب ُعامسلا يتأت موي بقتراف 8 : اهنم - ٠١  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم“ دقو
 ْ ا ْ . ةيآ نيسمخو

 . ةيئاحلا ةروس - 48
 ' ْ : اتيمست هجوو اهوزن خيوات

 جيراتلا كلذ ف ةيثاحلا ةروس لوزن نوكيف 3 ةرجه لا ليبقو ءارسالا دعب ناحخدلا ةروس تلزن دقو « ناخّدلا ةروس دعب ةيئاحلا ةروس تلزن

 ةا . ًاضيأ

 نؤّرجُ مويلا اهيابك ىلإ ىذُت ٍومأ لك ةيئاج ٍةمأ لك ىَرتو )» : اهنم - 8. ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيس دقو
 . ةيآ نيثالثو ًاعبس اهعايا غلبتو © نولمعت متنك ام

 فاقحألا ةروس -

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 كلذ يف فاقحألا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب ةيئاحلا ةروس تلزن دقو « ةيئاحلا ةروس دعب فاقحألا ةروس تلزن

 0 . ًاضيأ خيراتلا

 ًاسمخ اهنايآ غلبتو © فاقحألاب ُهَموَق ٌرَذنَأ ْذِإ داع اخأ ٌركذاو إ) : اهنم - ؟١ ب ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمبس دقو

 . ةيأ نيثالثو



 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 لوزن ناكو « ءاسنلا ةروس دعب ةلزلزلا ةروس تلزنو « ةلزلّزلا ةروس دعب ديدحلا ةروس تلزن دقو « ديدحلا ةروس دعب دمحم ةروس تلزن
 00 . ًاضيأ خيراتلا اذه يف دمحم ةروس لوزن نوككيف « كوبت ةوزغو ةّيبْيَدلا حلص نيب اهف ءاسنلا ةروس

 « دمحم ىلع َلزُن امب اوُنماو تاحلاصلا اولمعو اوما نيذلاو © : اهنم  ؟  ةيآلا يف ىملاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو
 ١ 0 : ْ 1 ْ ْ . ةيآ نيثالثو ينامث اهتايآ غلبتو « ةيآلا

 حفلا ةروس 4م

 ش : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات .
 نم نوكتف ؛ ةرجحلا نم -ةسداسلا ةنسلا يف ٍةيبيدَحلا نم فارصنالا دنع قيرطلا يف اهوزن ناكو « ةعمجلا ةروس دعب حتفلا ةروس تلزن

 . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف تلزن يتلا روسلا
 . ةيآ نيرشعو ًاعست اهتايا غلبتو © ًانيبُم ًاحتف كل انحتف اّنِإ » : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 تارجحلا ةروس - 4

 ٠ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 قلطصملا ينب ةوزغ:يف نوقفانملا ةروس تلزن دقو , نوقفانملا ةروس دعب ةلداجمنا ةروس تلزنو « ةلداجملا ةروس دعب ِتارُجَحلا ةروس تلزن
 ْ . كوُبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف تارجحلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف

 « َنولقعي ال ْمهرثكأ ٍتارجحلا ِءارو نم كنوداَنُي َنيذلا نإ ل» : اهنم 4  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو
 . ةيآأ ةرشع يامث اهتايآ غلبتو

 ق ةروس

 : : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةرجحلا دعب مجنلا ةروس تلزنو « مجنلا ةروس نم روس عست دعب .تالسرملا ةروس تلزن دقو « تالّسْلا ةروس دعب ق ةروس تلزن
 تلزن يتلا رّوسلا نم نوكتو « ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ف ةروس لوزن نوكيف « ةثعبلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ةرجهلا هذه تناكو « ةشبحلل ىلوألا

 | 00 . ءارسالاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف
 . ةيآ نيعبرأو ًاسمخ اهتايآ غلبتو « هب مسقلاب اهئادتبال مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 تايراذلا ةروس هذ

 0 ْ ش : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 يف تايراذلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجلا ليبقو ءارسإلا دعب فاقحألا ةروس تلزن دقو « فاقحألا ةروس دعب ِتابراَّذلا ةروس تلزن
 ْ . ًاضيأ خيراتلا كلذ

 1 ةيآ نيتس اهتايآ غلبتو © ًأوُرَذ ِتايِراّذلاو » : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 روطلا ةروس -

 0 | | : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف روطلا ةروس لوزن نوكيف  ةرجحلا ليو ءارسإلا دعب ةدجسلا ةروس تلزن دقو  ةدجسلا ةروس دعب روطلا ةروس تلزن

 . ةيآ نيعبرأو ًاعست اهتايآ غلبتو # روطسم باتكو « روطلاو 9 : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو



 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 « ةئعبلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ةرجهلا هذه تناكو ؛ ةشبحلل ىلوألا ةرجهلا دعب اهوزن ناكو « ضالخالا ةروس دعب مجنلإ ةروس تلزن .

 نهتعافش نإو « ىلعلا قينارغلا كلت ىرخألا ةئلاثلا ةاَمو « ىّرُعلاو تاللا مأرْفأ » : هلوق دعب اهيف لزن هنأ عيشأ ةروسلا هذه تلزن املف
 كلذ عيشأ نيح.ةشبحلا اورجاهم عجرف « نيكرشملا عماسم يف ناطيشلا ءاقلإ نم اذه ناكو « ةعئاشلا كلت يف تملسأ ًاشيرق نأو.« ىجئرتل

 . ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف تلزن يتلا رّوسلا نم مجنلا ةروس نوكت اذهبو « اهرفك ىلع لازت ال ًاشيرق نأ اوأرف « مهنيب
 . ةيآ نيتسو نيتنث اهتايآ غلبتو # ىَرَه اذإ مجنلاو 8 :.املوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذبب ةروسلا هذه تيمُس دقو

 رمقلا ةروس - 84

 1 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ق ةروس لوزن ناكو « ّق ةروس دعب دلبلا ةروس تلزنو « دلبلا ةروس دعب قراطلا ةروس تلزن دقو « قراطلا ةروس دعب رمقلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف رمقلا .ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف
 . ةيا نيسمخو ًاسمخ اهتايآ غلبتو 4 ٌرمقلا ٌقشناو ٌةعاسلا ٍتبرتقا :٠ اهو يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيس دقو

 نمحرلا ةروس - 8
 . : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف نمحرلا ةروس لوزن نوكيف « .كوبت ةوزغو ٍةيبْيدحلا حلص نيب ايف دعرلا ةروس تلزن دقو , دعرلا ةروس دعب نمحرلا ةروس تلزن
 1 اا 0 ا :. اضيأ خيراتلا

 نأ نيعبسو ينامث اهتايأ غلبتو © َنآرقلا َمّلَع ء نمحرلا 9 : ىلاعت هلوق يف هب اهحاتتفال مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 ةعقاولا ةروس -

٠. 

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف ةعقاولا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف هط ةروس تلزن دقو « هط ةروس دعب ةعقاولا ةروس تلزن
 ْ ش . ًاضيأ

 . ةيأ نيعنستو اتس اهءايآ غلبتو © ةعقاولا ٍتعقو اذإ 8 : اهوُأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 ديدحلا ةروس - هاب

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف ءاسنلا ةروس لوزن ناكو « ءاسنلا ةروس دعب ةلزلزلا ةروس تلزن دقو « ةلّرلّرلا ةروس دعب ديندحلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ديدحلا ةروس لوزن نوكيف « كوب

 اهتايآ غلبتو « سانلل ٌمفانمو ٌديدش سب هيف ديدحلا اًنلزنأو » : اهنم - ©  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم“ دقو

 ش ش . ةيا نيرشعو اعست

 ةلداجما ةروس -

 | : اهتيمسن هجوو اهوزن خيرات

 لوزن نوكيف « ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف قلطصملا ينب ةوزغ دعب نوقفانملا ةروس تلزن دقو « نوقفانملا ةروس دعب ةلداجملا ةروس تلزن

 . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف ةلداجما ةروس

 . ةيا نيرشعو نيتنث اهتايأ غلبتو « اهجوز يف كلداحت يتلأ َلوق هللا َعمس ْدق 8 : أهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمس دقو



 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف رشحلا ةروس لوزن نوكيف « كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب اهف ةنيبلا ةروس تلزن دقو « ِةَنيَبلا ةروس دعب رشحلا ةروس تلزن
 يف ةوزغلا هذه تناكو « ريضنلا ينب ةوزغ يف تلزن اهمأل « ةيبئدحلا حلصو ردب ةوزغ نيب اهف تلزن يتلا رّوّسلا نم اهمأ قحلاو « ًاضيأ غيراتلا
 1 . ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا

 مهرايد ْنِم باتكلا لهأ ْنِم اوُرفك نيذلا جرخأ يذلا ّوه :  اهنم - ”  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 | ش . ةيآ نيرشعو ًاعبرأ اهعايآ غلبتو < رشحلا لّوأل

 ةنحتمملا ةروس 58

 ش 1 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 تلزن يتلا روّسلا نم نوكتف « ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا يف ةيبيدحلا حلص دعب اهوزن ناكو « بازحألا ةروس دعب ةنحتمملا ةروس تلزن

 . كوبت ةوزغو حلصلا اذه نيب اهف

 # ٌنهونحتماف ٍتارجاهم ٌتانمؤملا مءاج اذإ اونمآ نيذلا ابِمأي إذ : اهنم - ٠١  ةيآلا يف ىملاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا ذه تيمس دقو

 . ةيا ةرشع ثالث اهتايا غلبتو

 ش ٠ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 تلزنو , تارجحلا ةروس دعب ميرحتلا ةروس تلزنو , ميرحتلا ةروس دعب نباغتلا ةروس تلزن دقو « نيباغّتلا روس دعب فصلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف فصلا ةروس لوزن نوكيف « كوُبت ةوزغو ةييَدحلا حلص نيب ايف تارجحلا ةروس

 ناينب مهمأك ًاَفِص هليبس يف َنولتاقي َنيذلا بحي هللا نإ 9 : اهبنم - 4  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 ش . ةيآ ةرشع عبرأ اهتايا غلبتو # صوصرم

 ةعمجلا ةروس -

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 يف ةعمجلا ةروس لوزن نوكيف . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف فصلا ةروس تلزن دقو « فصلا ةروس دعب ةعمجلا ةروس تلزن
 موي نم ةالصلل ّيِدوُن اذإ اونما َنيذلا اهيأي ف اهبنم - 4  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو « ًاضيأ خيراتلا كلذ

 . ةيآ ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو © وللا ركذ ىلإ اًوعساف ةعمجلا

 نوقفانملا ةروس 56

 31 000 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 تلزن يتلا روّسلا نم نوكتف « ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف قلطصملا ينب ةوزغ دعب اهوزن ناكو « جحا ةروس دعب نوقفانملا ةروس تلزن

 | . كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف

 ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو © هللا لوسرل َكْنِإ دهشن اوُلاق ّنوقفانملا َكءاج اذإ 9٠ : اههوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تّيمس دقو

 نباغتلا ةروس - 4
 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 ةيبيدحلا حلص نيب اهف تارجحلا ةروس تلزنو « تارجحلا ةروس دعب ميرحتلا ةروس تلزن دقو « ميرحتلا ةروس دعب نباغتلا ةروس تلزن

 . اضيأ خيراتلا كلذ يف نباغتلا ةروس لوزن نوكيف « ردب ةوزغو



 اهتايا غلبتو « نباغتلا ٌموي كلذ عمجلا مويل ٌمكعمجي موي 8 : اهنم - 4 >.ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 . ةيا ةرشع ينام

 0 ٠ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 ةيبيدحلا حلص نيب ايف نلمحرلا ةروس تلزنو « نمحرلا ةروس دعب ناسنإلا ةروس تلزن دقو ء ناسنإلا ةروس دعب قالطلا ةروس تلزن

 ش 0 . ًاضيأ يراتلا كلذ ف قالطلا ةروس لوزن نوكيف ء كوبت ةوزغو

 ةرشع يتنث اهتايآ غلبتو © ّنعَّدعِ ٌّنهوَقْلَطف ءاسنلا مّئقْلَط اذإ يبنلا اهيأ اي 9 : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو
 . ةيآ

 ميرحتلا ةروس 55

 0 ٠ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ميرحتلا ةروس لوزن نوكيف ٠ « كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف تارجحلا ةروس تلزن دقو « ٍتارجحلا ةروس دعب ميرحتلا ةروس تلزن

 | | | | . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف

 . ةيآ ةرشع يتنث اهعايا غلبتو 4 كلل هللا لَحَأ ام ٌمرحُتَمِل يبنلا اهي 9 : اهوُأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 كللملا ةروس اب

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 مخيراتلا كلذ يف كلملا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب روطلا ةروس تلزن دقو « روطلا ةروس دعب كلا ةروس تلزن

 . ةيآ نيئالث اهتايأ غلبتو « ٌريدق ٍءيش لك ىلع ٌوُهَو كلملا هديب يذلا ٌكرابت 9 : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ملقلا ةروس - 8

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 يحولا ءادتبا نيب ايف ملقلا ةروس لوزن نوكيف 3 نارقلا نم لزن ام لوأ قلعلا ةروس تناك دقو ؛ قّلَعلا ةروس دعب مَلَقْلا ةروس تلزنا

 0 ْ ْ . ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو

 . ةيأ نيسمخو نيتنثا اهتايا غلبتو 4 نورطسي امو مّلَقلاو «ت 8 : اهوُأ يف ىللاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيس دقو

 ةقاحلا ةروس 58

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات
 . ًاضيأ عراتلا كلذ يف ةقاحلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسإلا دعب كلملا ةروس تلزن دقو « كلا ةروس دعب ةقاحلا ةروس تلزن

 . ةيآ نيسمخو نيتنث اهتايآ غلبتو « ةقاحلا ام كاردأ امو . ٌةقاحلا امو  ةقاحلا ]» : اهوُأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيِّمّس دقو

 جراعملا ةروس - ٠

 ْ 0 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ش . ًاضيأ

 . ةيآ نيعبرأو اعبرأ اهتايا غلبتو * جراعّملا يذ هللا َّنِم 9> : ابنم - “  ةيآلا يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيِّمَس دقو



 : اتيمست هجوو اهوزن خيرات

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف حؤن ةروس لوزن نوكيف ء ةرجهلا ليّبقو ءارسإلا دعب لحنلا ةروس تلزن دقو « لحنلا ةروس دعب حون ةروس تلزن

 « ملأ ٌباذع متي نأ لبق ْنِم كَموق ْرذنأ ْنَأ هموق ىلإ ًاحون انلسرأ اّنإ 8 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل ممالا اذهب ةروسلا هذه تيِّمّس دقو

 . ةيأ نيرشعو ينامث اهتايآ غلبتو

 نما ةروس -

 00 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 وعديل ابيلإ رفاس دق ناكو , فئاطلا نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا عوجر يف اهوزن ناكو « فارعألا ةروس دعب ّنحلا ةروس تلزن

 ٠ . ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف نحلا ةروس لوزن نوكيف « ةثعبلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف اهلهأ
 غلبتو « ابجع ًانارق انغمس ان اولاقف حلا نم ٌرفن ٌممتسا ُهَنَأ لإ ّيِجوُأ ْلُق ] : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 . ةيا نيرشعو ينامث اهتايا

 ٠* - 7ةروس المزمل 
 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 يف لمزملا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ملقلا ةروس لوزن ناك دقو « ملقلا ةروس دعب لّمّرملا ةروس تلزن
 . . ًاضيأ ميراتلا كلذ

 . . ةيآ نيرشع اهمايآ غلبتو © ًاليلق الإ ليللا مق « لمّرملا اهّيأي إ> : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 تناك اهنأ مهلاوقأ حجرأو « اهيلع نوخرؤملا قفتي مل ةدم هلوزن ءدب دعب عطقنا دق يحولا ناكو « لمزملا ةروس دعب رْثّدملا ةروس تلزن

 . ةشبحلا ىلإ ةرجهاو يحولا ءادتبا نيب اهف اهوزن نوكيف « ةدملا هذه ءاضقنا دعب رثدملا ةروس تلزن دقو « ًاموي نيعبرأ

 . ةيآ نيسمخو ًاتس اهتايا غلبتو « رذنأف مق « ُرّْدملا اهّيأي 8 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذبب ةروسلا هذه تيّمَس دقو

 . ةمايقلا ةروس - ©

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف مجنلا ةروس لوزن ناكو . مجنلا ةروس نم رّوَس عبس دعب ةمايقلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ةمايقلا

 . ةيآ نيعبرأ اهتايا غلبتو © ةمايقلا مويب مسقأ ال ل : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذبب ةروسلا هذه تيٌمم دقو

 ٠ : ابتيمست هجوو اهوزن خيرات

 يف ناسنإلا ةروس لوزن نوكيف « كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف نامحرلا ةروس لوزن ناكو « نلمحرلا ةروس دعب ناسنإلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا كلذ

 اهعايآ خلبتو « ًاروك ذم اعيش نكي مل رهدلا ّنم ٌنيح ناسنإلا ىلع ىنأ له إط : اهوأ ين ىملاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 ش . ةيآ نيثالثو ىدحإ



 تالسرملا ةروس ب ا//

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف ةمايقلا ةروس لوزن ناكو « ةمايقلا ةروس دعب ةزمهلا ةروس تلزن دقو ؛'ةَّرَمُشا ةروس دعب تالّسرملا ةروس تلزن

 ظ . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف تالسرملا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو

 . .ةيآ نيسمخ اهتايا غلبتو « افزع ٍتالّسرملاو # : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو

 ًابنلا ةروس - 08

 ْ : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 . ًاضيأ ميراتلا كلذ .يف ابنلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليّبُقو ءارسإلا دعب جراعملا ةزوس تلزن دقو « جراما ةروس دعب أبنلا ةروس تلزن

 ١ ٠ .'ةيآ نيعبرأ اهتايآ غلبتو © مظعلا اَبّتلا نع نولءاستي مح د :.اهوأ يف ىلاعت ةلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمَس دقو

 تاعزانلا ةروس 4 ا

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف تاعزانلا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءازسإلا دعب أابنلا ةروس تلزن دقو « اَبنلا ةروس دعب تاعزانلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ

 . ةيآ نيعبرأو أتس اهتايآ غلبتو # ًاقرغ ٍتاعزانلاو ل : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمس دقو

 سبع ةروس - ٠

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف سبع ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف مجنلا ةروس تلزن دقو « مجنلا ةروس دعب سبع ةروس تلزت
 . اضيأ خيراتلا

 . ةيآ نيعبرأو نيتنث اهتايآ غلبتو © ىمعألا ةءاج ْنأ . ىّلوتو سبع إف : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 ريوكتلا ةروس ١
 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ةحتافلا ةروس تلزنو « ةحتافلا ةروس دعي دسملا ةروس تلزن دقو « دّسملا ةروس دعب ريوكّتلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ريوكتلا لوزن نوكيف , ةشبحلا

 . ةيا نيرشعو ًاعست اهتايآ غلبتو © ثترّوك سمّشلا اذإ ٠ : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيس دقو

 راطفنالا ةروس - *)

 ش : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف راطفنالا ةروس لوزن نوكيف « ةرجها ليبقو ءارسإلا دعب تاعزانلا ةروس تلزن دقو « تاعزانلا ةروس دعب راطفنالا ةروس تلزن

 اا . ًاضيأ خيراتلا

 ُثرطفنا ءامسلا اذإ 9> : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيِّمَس دقو

 نيففطملا ةروس - مل" 0 0

 : اهتيمست هجوو اهورن خيرات

 . ةرجهلا ليّبقو ءارسإلا دعب اهوزن نوكيف « ةكمب تلزن ةروس رخآ يهو « توبكدعلا ةروس دعب نيفُمطملا ةروس تلزن

 . ةيآ نيثالثو تس اهتايأ خلبتو * نيففطملل ّلْيَو إف : اهوُأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيعم دقو



 قاقشنالا ةروس 4

 ٠ : اهتيمست هجوو افورن خيرات

 يف قاقشنالا ةروس لوزن نوكيف « ةرجهلا ليبقو ءارسالا دعب راطفنالا ةروس تلزن دقو « راطفنالا ةروس دعب قاقشنالا ةروس تلزن

 ٠ | | ٠ . ًاضيأ خيراتلا كلذ

 . ةيآ نيرشعو ًاسمخ اهتايآ غلبتو 4 ٌتّقشنا ُءامسلا اذإ )> : اهوُأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه َتيّمُس دقو

 جوربلا ةروس -

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 لوزن ناكو « َسَبَع ةروس دعب ردقلا ةروس تلزنو « رْدَقلا ةروس دعب سمشلا ةروس تلزن دقو « سمشلا ةروس دعب جوربلا ةروس تلزن

 ش .. اضيأ خيراتلا كلذ يف جوربلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب ايف سبع ةروس
 . ةيآ نيرشعو نيتنث اهتايآ غلبتو © جوربلا ٍتاذ ءامسلاو ا : اهوأ يف ىللاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ' قراطلا ةروس - م6

 ش : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 « ءارسإلاو ةشبحلا .ىلإ ةرجهلا نيب اهف ق:ةروس لوزن ناكو « ق ةروس دعب دلبلا ةروس تلزن دقو « دلّبلا ةروس دعب قراطلا ةروس تلزن

 0 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف قراطلا ةروس لوزن نوكيف

 . ةيآ ةرشع عبس اهتايآ غلبتو « قراطلاو ءامسلاو إط : اهوأ يف ىملاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمَس دقو
 ىلعألا ةروس - مل

 0 : : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 ىلغألا ةرؤس لؤزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ريوكتلا ةروس لوزن ناكو « ريوكتلا ةروس دعب ىلعألا ةروس تلزن
 0 ا . ًاضيأ خراتلا كلذ يف

 ٠ . ةيآ ةرشع عست اهءايآ غلبتو © ىلعألا كبر مسا حبس 9 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 0 ٠ - ةيشاغلا ةروس - 86

 0 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف ةيشاغلا ةروُس لوزن نوكيف « ةرجحلا ليبقو ءارسالا دعب تايراذلا ةروس تلزن دقو « تايراذلا ةروس دعب ةيشاغلا ةروس تلزن
 ظ ش 01 . ًاضيأ خيراتل

 . ةيأ نيرشعو ًاتس اهتايآ غلبتو « ةيشاغلا ثيدح َكاتأ له إ : اهوُأ يف ةلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمم دقو

 ٠  - 6رجفلا ةروس 0
 ا ٠ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ىلعألا ةروس تلزنو « ىلعألا ةروس دعب ليللا ةروس تلزن دقو « ليللا ةروس دعب رجفلا ةروس تلزن
 | . اضيأ خيراتلا كلذ يف رجفلا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا

 - . ةيآ نيئالث اهتايآ غلبتو 4 رشع لايلو رجفلاو » : اهوُأ يف ىلاعتهلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيس دقو

 دلبلا ةروس - ٠
 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 خيراتلا كلذ يف دلبلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف ىق ةروس تلزن دقو « ق ةروس دعب دلبلا ةروس تلزن
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 . تايآ سمخ اهئايا غلبتو « رذقلا ةليل يف ُهانلزنأ انإ 8 : اههوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمّس دقو

 ةنيبلا ةروس 848

١ 

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 كلذ يف ةنيبلا ةروس لوزن نوكيف « كوبت ةوزغو ةيبيدحلا حلص نيب ايف قالطلا ةروس تلزن دقو « قالطلا ةروس دعب ةنّيّبلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا

 مهيتأت ىتح َنيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ ْنم اورفك َنيِذلا نكي مل 9 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 3 0 . تايا ينام اهتايا غلبتو # ةنّيبلا

 ةلزلرلا ةروس 6

 ْ ' | : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات
 كلذ يف ةلزلزلا ةروس لوزن نوكيف « كوُبَت ةوزغو ةيبْيدُحلا حلص نيب اهف ءاسنلا ةروس تلزن دقو « ءاسنلا ةروس دعب دلل ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا

 '. تايآ ينامث اهتايآ غلبتو « اًهاَزْلَز ضرألا ِتَلِزلُر اذإ :  اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 تايداعلا ةروس ٠5و

 ٠ 1 : اهتيمست هجوو اشوزن خيرات

 ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف حرشلا ةروس تلزنو « حْرُشلا ةروس دعب رصعلا ةروس تلزن دقو « رصعلا ةروس دعب تايداعلا ةروس تلزن

 ش ش٠ . ًاضيأ عراتلا كلذ يف تايداعلا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ

 . ةيآ ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو © ًاحْبَص تايداعلاو إف : اهوأ يف ىملاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 ةعراقلا ةروس ٠

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نيب اهف نيتلا ةروس تلزنو « نيتلا ةروس دعب شيرق ةروس تلزن دقو .« شيرق ةروس دعب « ةعراقلا ةروس تلزن

 1 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ةعراقلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو
 . ةيآ ةرشع ىدحإ اهتايآ غلبتو 4 ةعراقلا ام « ٌةعراقلا ب : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمُس دقو

 "٠ - رئاكتلا روس .

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ش . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف رئاكتلا ةروس لوزن « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو

 . تايآ ينامث اهتايآ غلبتو 4 ٌرئاكتلا ٌماهأ )> : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 رصعلا ةروس - 5 * ١٠٠١

 ٠ : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف رصعلا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف حرشلا ةروس تلزن دقو « حْرُشلا ةروس دعب رصعلا ةروس تلزن
 1 . اضيأ خيراتلا

 '. تايآ ثالث اهتايا غلبتو « ٍرسُش يفل ناسنإلا نإ ء رضعلاو 9 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمُس دقو



 ةزمهلا ةروس _

 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف ةزمهلا ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نوب ايف ةمايقلا ةروس تلزن دقؤ « ةمايقلا ةروس دعب ةّرمُشا ةروس تلزن

 1 . ًاضيأ خيراتلا

 . تايآ عسن اهتايأ غلبتو © ٍَرل ٍةزمُه لكل ليو 9> : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمّس دقو
 ليفلا ةروس - ٠١

 : اهتيمست هجوو اهفوزن خيرات

 ناكو « رثاكتلا ةروس دعب نوعاملا ةروس تلزنو « نوعاملا ةروس دعب نورفاكلا ةروس تلزنو « نورفاكلا ةروس دعب ليفلا ةروس تلزن

 . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف ليفلا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف رئاكتلا ةروس لوزن

 - . تايآ سمخ اهتايآ غلبتو « ليفلا باحصأ ةصق يف اهدورول مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمّس دقو

 شيرق ةروس - 0 ظ
 : اهتيمست هجوو افوزن خيرات

 كلذ يف شيرق ةروس لوزن نوكيف « ءارسإلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهملا نيب اهف نيتلا ةروس تلزن دقو « نيتلا ةروس دعب شيرق ةروس تلزن

 : . ًاضيأ خيراتلا

 . تايآ عبرأ اهعايا غلبتو « شيرق فاليإل 3 : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 نوعاملا ةروس ْ ٠١7

 : اهتيمست هجوو اهنوزن خيرات
 نوعاملا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف رئاكتلا ةروس تلزن دقو « رئاكّتلا ةروس دعب نوعاملا ةروس تلزن

 | . اضيأ خيراتلا كلذ يف

 لحي ال ام ليقو « ةيراعلا ليقو « ةاكزلا وه نوعاملاو « ّنوعاملا ّنوعنميو ف : اهرخآآ يف ىللاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيم دقو

 | . تايا عبس اهمايا غلبتو « كلذ هابشأو رانلاو حلملاو ءاملا لثم هعنم

 رثوكلا ةروس - 4
 ْ : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف تايداعلا# روس تلزن دقو « تايداعلا ةروس دعب رثوكلا ةروس تلزن
 . ًاضيأ خجراتلا كلذ يف رثوكلا

 . تايآ ثالث اهتايا غلبتو « ٌرثوكلا ٌكانيطعأ نإ © : اهنوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيعس دقو

 0 نورفاكلا ةزوس - 8
 : اهتيمست هجوو اهنوزن خيرات

 ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب اهف نوعاملا ةروس تلزن دقو , نوعاملا ةروس دعب نورفاكلا ةروس تلزن

 عبتنو اننيد عبتا لَه , دمحم اي : هل اولاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ اوبهذ شيرق نم طهر ناكو . ًاضيأ خيراتلا كلذ يف نورفاكلا
 ٠ . مهئأش يف ةروسلا هذه تلزنف . كنيد

 . تايآ تسم اهتايآ غلبتو 4 َنودبعت ام ُدبعأ ال « َنورفاكلا اهّيأ اي لق 9 : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمّس دقو

 رصنلا ةروس - ٠
 : اتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ةنسلا يف اهوزن نوكيف « ىنمب عادولا ةجح يف اهوزن ناكو « ةنيدملاب نآرقلا نم لزن ام رخآ يهو « ةبوتلا ةروس دعب: رصنلا ةروس تلزن
 . هنيد يف اجاوفأ نولخدي سانلا ذخأو « هتوعد ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا متأ نأ دعب اذه ناكو . ةرجهلا نم ةرشاعلا



 اهتايآ غلبتو < ختفلاو وللا ٌرصن َءاج اذإ 9: : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذبي ةروسلا هذه تيِّمُس دقو

 دسملا ةروس -65 ش

 1 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 يف دسملا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب اوف ةحتافلا ةروس تلزن دقو « ةحتافلا ةروس دعب دَّسملا ةروس تلزن 0

 . اضيأ خيراتلا كلذ

 . تايآ سمخ اهتايآ غلبتو ©« دسم نم ٌلبح اهديج يف إف : اهرخآ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيّمس دقو

 0 صالخاإللا ةروس 5

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 لوزن ناكو , ليفلا ةروس دعب قلفلا ةروس تلزنو « قّلَلا ةروس دعب سانلا ةروس تلزن دقو « سانلا ةروس دعب صالخالا ةروس تلزن

 . اضيأ يراتلا كلذ يف صالخالا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ليفلا ةروس

 . تايا عبرأ اهتايا غلبتو « ىلاعت هلل نيدلا صالخإ بلط نم اهيف امل مسالا اذهب ةروسلا هذه تمس دقو.

 قلفلا ةروس ١

 : اهتيمست هجوو اهوزن خيرات

 ' كلذ يف قلفلا ةروس لوزن نوككيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف ليفلا ةروس تلزن دقو , ليفلاة روس دعب قلفلا ةروس تلزن
 | . ًاضيأ خيراتلا

 اهتايا غلبتو « هنع قلفني ليللا نأل حبصلا قلفلاو * قلفلا ٌبرب ٌدوعأ لق : اهوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو

 . تايا سمخ

 سانلا ةروس - 64

 : اهتيمست هجوو الوزن خيرات

 يف سانلا ةروس لوزن نوكيف « ةشبحلا ىلإ ةرجهلاو يحولا ءادتبا نيب ايف قلفلا ةروس تلزن دقو ء قلفلا ةروس دعب سائلا ةزوس تلزن
 . ًاضيأ خيراتلا كلذ

 . تايآ تس اهتايآ غلبتو « سانلا ٌبرب ُدوعأ ْلُق إف : اهلوأ يف ىلاعت هلوقل مسالا اذهب ةروسلا هذه تيمس دقو
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 ةحتافلا 10

 ةحئافلا ةروس ل
0 
 محرلا نمحرلا هللا مسب 0 0

 :ىلاعتهللا لاق : ريثك نبا ظفاحلا مامالا لاق
 ناطيشلا ّنم هللاب ًدعتساف َنآرقلا ٌتأرق اذإفإل
 ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا يه ةذاعتسالاو  ميجرلا

 نإو .ٌرش يذ لك رش نم هبادجب قاصتلالاو
1 5 . 
6 4 0 
2 

72 

45-9 7 

 1 0 0 ْ .ىلاعتمللا الإ ناسنالا نع ةفكي ال ناطيشلا 0 0 300 د 0
 ا :ثيدحلا ينو ممحرلا نمحرلاهللا مسب ١: ا

 3  ناطيشلا يأ  رغاصت هللا مسب تلق'اذإ»
 ٠١ ىلع لع هللا هبابذلا لثم يصب ىتح 1 00 فك 0 . 7

!ٍ 5 7 0 
 1 ةريغ هب مسي ل مسا وهو ىلاعتو كرابت ٌبرلا 0
 . / ٌْ نم ناقتشم ناعما 4 محرلا نمرلا# ىلاعت ا

 0 | ّدشأ «نم“رإو ,ةغلابملا هجو ىلع ةمحرلا 2
 تت ال 0 و 1 5 ًّ 1

 0 تي عع حد ٌنمحرلاو» :هناحبس لاق «# محر» نم ةغلابم 1
0 007 

 1 ما
 م لتر

 2 كايإو دبعن كاَيِإ | 77000 00> همساب ءاوتسالا ّركذ «ىوتسا شرعلا ىلع !؟

 رص © َميِتْسْلا1ََل ميْخَأ | 2908 لقي هرب دفاع عج عمي نمل ١
 1ك 9 0 2 ٍَِ أ : 9 مهّسخف «ًاوحر نينمؤملاب ناكوإلل :هناحبس ا

 ا ءهقلخ عيمجل نمحرلا َّنأ ٌلدف ؛ميحرلا همساب 1

 دمحلاإل :؟ نينمؤملاب [صوصخم] ميحرلاو '
 ّرمأ هنمض ينو ءهسفن ىلع هب ىثأ ءاث هللا |

 ُدمحلا اولوق :لاق هّئأكف «هيلع اونثُي نأ هدابع

 .سنإلاو نجلا بر «نيملاعلا ٌبرإط هللا ||
 ,رحبلا يف ةئاتسف ةَمأ ُتلأ :نييلاعلاو

 يف هيلع ٌمالكلا َمّدقت :# ّرَبلا يف ةثامعبرأو |
 كلمي ال «نيدلا موي ِكلامإ» :4 ةلمسبلا |

 يف مهكلمك ًامكُح مويلا كلذ يف هعم ٌدحأ
 «قئالخلل باسحلا موي :نيدلا مويو .ايندلا

 :ُنيدلاو .مهامعأب مهُّنيِدَي ةمايقلا موي وهو
 انتل :ىلاعت لاق ءباسملاو ٌءازجلا

 |  لكوتن الو كايإ الإ ُدَّبعن ال يأ .فوخلاو عوضخلاو ةبحما لاك ٌعمجي اًمع ةرابع عرشلا يف ةدابعلا «دبعن كايد :© نوُبّساحم نوُيزجم ؟«َنوُيِدَمَل

 0 ار ا را
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 1 "ام احأو 8 325 4 . 1 5 05 5 5 1 8 7 -

 ا نم قربت يناثلاو ,كرشلا نِم ٌؤربت لوآلاف 6نيعتسن كاّيإو دّيعن كاَيِإ :ةملكلا هذه اهّريمو «نآرقلا رس ٌةحتافلاو .ةعاطلا لاك وه اذهو «كيلع الإ
 - نع

1 

 (|  ءايملإ ةليسو ةناعتسالاو «ةدوصقملا يه هناحبس هل ةدابعلا نأل «نيعتسن َكاَِإط ىلع «دّيعن كاّيإإط مّدقو .ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلاو ةّرقلاو لْوَملا

 الإ نأ لئاسلا لاوحأ لمكأ اذهو .لاؤسلاب َبقعُي نأ ٌبَسان ىلاعتو كرابت لوؤسملا ىلع ُءانثلا مّدقت ا :5 ّمهألاف ٌمهألا وه ام ميدقت مزحلاو مايتهالاو

 ]| انه ةياداو .ةباجإلل عجنأ ءةجاحلل حبنأ هنأل ؛«مقتسملا طارصلا اندهاإ» :هلوقب نينمْؤملا هناوخإ ةجاحو هتجاح لأسي مث ُكلوؤسم حدمب

 |  «هيلع انب رمتسا يأ .مالسإلاو ,نارقلا وه 4 ميقتسملا طارصلاطو [اهل قيفوتلاو ةيادحلا] انطعأ وأ ءانقزرا وأ ءانقفو وأ ءانمهلأ يأ .قيقوتلاو ٌداشرالا
 1 ةكئالملا نم ؟كتدابعو كتعاطب مهيلع َتمعنأ نم ٌقيرط يأ .ميقتسملا طارصلل ٌرّسِفُم «مهيلع تمعنأ َنيذلا طارصإلل :1/ هريغ ىلإ انب لدعت الو

 آلإ هللا معنا نيذلا عم كنلواف هلوسرو هللا عطُي نمو :ىلاعت لاق ثيح ءاسنلا ةروس يف نوروكذملا مهو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلاو نييبنلاو
 1 الوز دويملا مهو ؛مييلع بوضغملا قيرط ريغ 4مهيلع بوضملا ريغإل ًاقيفر ثلئاوأ َنُسَحو نيحلاصلاو ءادبشلاو نيقيّدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 1/ 1 -_ٍ هل ايوا ا. 007 8 2 2 8 39 1 _َ

 ||  دوصلاو «هب لمعلاو قحلاب ملعلا ىلع ةلمتشم ناميإلا لهأ ةقيرطو .امبنم ٍدحاو ىلك َبَنَتجُيِل يفنلا ديكأتل (ال)ب ئبجو ؛ىراصنلا مهو 4نيلاضلا
 0 .ملعي مل نم فالخن «بضغلا ٌّقحتسا كرتو ملع نم نآل ؛ىراصنلل لالضلاو دوبيلل بضغلا ناك اذهو ؛ملعلا اوُدَقَف ىراصنلاو لمعلا اوُدَقَف

 ل :هانعمو نيمأ : اهدعب لوقي نأ ةمتافلا ارقي نأ ٌبحتسيو .بضغلا دوبملا فاصوأ صخأ نكلو هيلع ٌبوضغم ٌلاض ىراصتلاو دوبملا نم ٌلكو



 ٍةيأ لك عم لّزن .هَُورُدو ٍنآرقلا ٌمانس ةرقبلا»
 ةلإ الهلاط :ثجرخّتساو أكلم نونا ابنم
 1 م 305 3 0 1

 ء.شرعلا تحت ني #موّيقلا يحلا وه الإ
 .دمحأ مامإلا هاور فاه ٌتلِصْوَف

 يف يتلا ةعطقملا فورحلا «ملاط :5
 .هملعب هللا رثأتسا اَمُم يه :روسلا لئاوأ

 31 0 ١ ك0:
 عوسجمو .ىلاعت هللا ىلإ اهملع [ذرمف] ش0 :

 فذحب روسلا لئاوأ يف ةروكذملا فورخلا 00 راق هل 7

1 

 0 حمدة م ا ع سم اا
 كن دن نكن 2ك نم د ب تت تت بن كت تن تدك

 :كلوق اهعمجي ءانرح رشع ةعبزأ اهم رّركملا 90 4890 || سد * . ثو يرس ل ع
 ةروس .(ٌرِس ل 3 0 وب 9 ٌبنكلا كلذ (ي) ملا

 اف رك نأ ذالد فررحاب ثا 191551 ١١ ننبتيو بنما © ل
 .هتمظعو هزاجعإ ُنايبو ءنآرقلل راصتنالا 0 هر ها قع معمم سم رس
 عست يف عقاولا وهو ءءارقتسالاب مولعم اذه, 290 9 نوقف مهن ةزرامسو ةولَصلا
 ماو: لاعت لوفي اذهو ءةروس نيرشعو 0 كك ٠١ نيرو كل لامي وسم نينا
 ل نإ .همبف بيزال ُباحكلا كلذ 80| 2 ره حو عع ل جبل

 باتكلا كيلع َلَرن ُمويقلا يحلا وه الإ ةلإ ال 0 ٌلعكيلؤأ () نونقوب مهورخلالايو
 تصملا» مهيدي نيب امل ًاقُّدصُم قحلاب ا موعروع سم عساي يش ىلا
 رع درس و دكدم دبر درأ تح لل هي. 2 هلام كيلو مهيد

 ججرختل كيلإ هانلزنأ ٌباتك ملا .هنم <( .ء

 ««مهئر ذاب رونلا ىلإ ٍتاملظلا نم سانلا
 بر ْنِم هيف بير ال :باتكلا ليزتت ؛ملا»
 4 محرلا نمحرلا ّنِم لي زعت محو « نيملاعلا
 :؟ اذه ىلع ةلاّدلا تايآلا نم كلذ ريغو
 باتكلا اذه «هيف ٌبيرال باسكلا كلذإ»

 .هللا دنع نم لزن هنأ هيف كلش ال نارقلا وه
 هيف اوباترت ال :يأ ؛يبنلا هانعمو ٌريمخ اذهو

 مس أ

5 

 ريس

# 

 ًاداقتعاو ًالوق بيغلاب نامبإلاب نيفوّصوم اونوكي نأ 4بيغلاب نونمؤي نيذلاإ» :!“ مهيلع ضرتقا ام اوُدأو ءميدلع هللا محام اوقتأ و هتبرقعهّللا نم ا م 4 .٠ 0000 .٠ .٠ .ً . "6 هم“ اء 1 تالا مل الو د و 5 نأ

 اهئوضوو اهتيقاوم ىلع ةظفاحلاو ءاهضورفب ك«ةالصلا نوميقيو» بيغ هلك اذهف ؛ثعبلابو توملا دعب ةايحلاب اونمؤيو ءهئاقلو هرانو هتنجو ,رخآالا 0

 كدنع ٌعئادو لاومألا هذهو .هلهأ ىلع لجرلا ةقفنو .مهاومأ ةاكز #نوقفني مهانقزر اًمِموإط ابيف الع لابقإلاو اهعوشخو ءاهدوجسو اهعوكرو /
 نودحجي الو مهني نوقّرفي ال نيلسرملا ّنِم كلبق نم هب ءاج امو «هللا دنع نم هب ٌتئج امب نوقدصي نيذلاو :4 اهقرافت نأ كشوي مدا نباآي 0
 8 مو اس و سال اى ىف 2000 ا - 7 انا
 ناميالا نم مدقت امب نوفصتملا «كتلوأ» :6 نازيملاو باسحلاو رانلاو ةئحلاو ةمايقلاو ثععبلاب ؛4نرنقوُي مه ةرخآلابو» (مهبر نم هب مهوؤاج ام 1

 مزاتسسم وهو «ةرخآلا رادلاب ناقيالاو ءلسرلا نم هلبق نمو لوسرلا ىلإ هللا لزنأ امب ناميإلاو هللا مهقزر نيذلا نم قافنإلاو ةالصلا ماقإو بيغلاب 1
 ايندلا يف «نوحلفملا مه كنلوأر» ىلاعت هللا نم ةريصبو نايبو رون ىلع 4ٌىده ىلعإ» تامرحلا كرتو ةحلاصلا لامعألا نم ال دادعتسالا ١ 2 . : . اع نأ دا - 1 - 0
 .باقجلا نم ةاجنلاو «تاّتحلا يف دولخلاو «باوقلاب زوفلا نم ؛مهئايإو مهللامعأب هللا دنع اوبلط ام نوكردملاو «ةرخالاو 9

 لكلا :هنع ةياور يفو .حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ؛ناطيش هلحخديال ةرقبلا ةروس هيف ارقت يذلا بيلا ند :لاق هي لل لوسر نأ ةربره يأ نع :ةرقبلا ةروس لضف 0

 ./010١/هج يذمرتلا نئس/ ؛يبمركلا ةيا يه نارقلا يا ةديس يه ةيأ اهيف «ةرقبلا ةروس نارقلا ماَنَسو «مانس ءيش 0
 055 ب 1 4
 اص اا 27 22 2 22ج دج 221:20:2:2:2:2 22727222 222:2 27722722 25 22 وم



 هورتسو حلا اوطغ .ماورفك نيذلا نإ :5
 كراذنإ مهملع ٌءاوس «مهت درذنأأ مهيلع ٌءاوسإ»

 امب نووي الإل همدعو «مهرذمت م 2.
 عبط هللا متخإ» :1 رانلا لهأ مهو هب مهتتج
 نم هب تفحف «بونذلاب «مهولق ىلعإل هلا هللا

 مهراصبأ ىلعو مهعنع لعو) هيحاون لك
 الو ىده نورصييال مهن «ةراشغ

 :ةواشغلاو .نولقعي الو نوهقفي الو ءنوعمسي

 راهظإ وه قافنلا :4 رصيلا ىلع نوكي ءاطِغلا

 ؛يداقتعا :عاونأ وهو ءريشلا رارسإو ريخلا

 نم وهو ؛ٌلمعو .رانلا يق هبحاص دّلْخُي وهو
 تافص ىلع هناحبس هللا هّت بونذلا ربكأ

 :4 نونمؤملا مهرمأ رهاظب ٌرتغي الغل نيقفانملا

 مهراهظإب ماونمآ نيذلاو هللا نوُعِداخُي
 يبإ رفكلا مهرارسإ عم ناميالا نم هورهظأ ام

 الإ كوعدخي سل مهعفات كلذ نأ نودقتعي

 مهعينصب َنوُرُعَي امو «نورعشي امو مهسفنأ
 ريغ مهو ,مهسفنأ الإ نوعدخي الو اذه
 «كش مهولق يف ٠ نيراد الو نيرعاش
 سيلو «نيّدلا يف ضرم اذهو أكش هللا مهدازف
 :ضرملاو «نوقفانملا مهو ,داسجألا يف ًاضرم
 ١١: مالسإلا يف مهلخد يذلا كنشلا
 نمف .ةيصعملاب لمعلاو رفكلا وه :داسبفلا

 دقف هتيصعك رم وأ «ضرألا يف هللا ىمع

 ءامسلاو ضرألا حالص نأل «ضرألا يف ٌدسفأ

 لهأ ىلا .:يسرافلا ناملس لاق ةعاطلاب
 هذه نوتأي ني يذلا نأ اذهب دارأ .ٌدعب ةيآلا هذه

 سَ يف اوناك نيذلا نم .ًاداسف مظعأ ةفصلا

 نإ الأ :57 ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا

 ردن : نهتم اوس وردك رز ا

0 ١ 0 | 

 ل نكت كك ا

 هل

 داع هج

 لع
 د رب هرعت عع هء وه تئ

 .و ٌمِهِعْمس نلَعَو مهبول هللامتخا نوما
 0 ا 1 مد ا. 4 ل 0 06

 | بالاس ٌميِظع ٌباَذَع 4 و هَوُسِغ عهرصتأ

 نم 0 هَلاياَنَماَء ُلوُفَيْنَم

 م

 اضل 0 '
 09 توخلضُمنع مس! اولا ألا
 لإ (() ترفل نكلو ودم
 د0 راهممل(نماءآمك نمو اوُلاَق ساَتلاَنَم 0

 اوُهَلاَدِإَو © 5ك 1و هلام
 را 0 * و
 شك 5300 ارتكاز 2 م حعاَمَتإ -

 هما لرب 2 سد

 ,ذلا كيلو 0 نوهمعي مهنلي
 9 2 ا 5

 ١ 2-5-7ه ' 1
 عضاومب ةفرعملا لياقلا لهاجلا وه :ٌةيفسلا *١: ًاداسف هنوكب نورعشي آل مهلهج نم نكلو ءداسفلا نيع وه «حالصإ هنأ نومعزي يذلا اذه

 مهلهج مات نمو مهيف ةهافسلا رصحو دكأف «ءاهفسلا مه مهنإ الأو :لاقف اهلك نطاوملا هذه يف مهاوج هناحبس هللا ىلوت دقو .راضملاو حاصلا

 نينمؤملل مهنم ًارورُع ةعئاّصماو ةالاوملاو ناميإلا مه اورهظأ ١: 4 ىدهلا نع دعبلاو ىمعلا ىدرأ كلذو لهجلاو ةلالضلا يف مهلاحب نوملعي ال مهن

 هيلع متنأ ام لثم ىلع «مكعم انإ اولاقإط نيكرشملاو دوهيلاو نيقفانملا نم مهنيطايش ىلإ اوفرصنا اذإو .منغمو ريخ نم اوباصأ ايف مهوكرشُيل ا
 ءازهتسالا ءازج مهيزاجم ع ٌئربتسي هللا ©١: :هناحبس لاق مهعينص ىلع ةلباقمو مهل ًاباوجو ٠ .مهب بعلتا موقلاب دوتزبتسم نحن امنإط

 يف مهو مهل يلمُيو مهد (نوهمعي مهنايفط يف مهدهوإط ؛#نوملعي ال ُثيح نم مهجردتسنسإل :ىلاغت لاق اكو ,عادخلا ةبوقع مهقاعمو
 مهُتقفصو « مهتراحت تحير امفإ» ةلالضلل ًانم ىدملا اولْذَيو .ىدملا اوكرتو ةلالضلا اوذخأ «ىدهلاب ةلالضلا اورتشاإ» ١5: نودّدرتي مهرفك

 .فوخلا ىلإ نمألا نمو (ةلالضلا ىلإ ىدهلا نم اوجرخ .كلذ مهعينص يف نيدشار «نيدتهم اوناك اهو9 ةعيبلا هذه يف

 يذلا ُناّرلا وهو ُهَبلق َولعت ىتح اهيف ديز ٌداع ْنإو ُةَبلق َلِقّصَباَتو ٌرفغتساو عزن وه اذإف ءءادوس ةتكُن هبلق يف تكُن ةعيطخ أطخأ اذإ دبعلا نو :ِهََم للا لوسر لاق / :ةيآلا

 ./ 47 14/9ج حيحص ثيدح اذه :لاقو يذمرتلا هاور «نوبسكي اوناكام مهولق ىلع َناَر لب ًالكإت هللا ٌركذ
 دنع ايف ًةبغر مهيلهأو مهلاومأ اوكرتو اورجاه مهمأل ؛قافن نيرجاهملا نيب نكي ملو .دوهيلا نم باتكلا لهأ ضعب يفو «ةنيدملا يف لولس نب هللا دبع ةعامج يف اَشَف قافنلا اذه 9 :ةيالا

 .ةرخآلا رادلا يف هللا
 جججج 2-2-2 جحا

 ما ل ل او ل لا تاج جالا
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 ُهلَوَح 7-2 0 ا هس سر رفا

 تَءآ ءاَضأ ام ارا دقوتسأ ىِزأٍتمكمَهْلَتم
 ارو ل

 هيو وف سس - ًَ هذ

 مصاول اوُرِصْبباَل تامل ظف 1ك هيوم

 7 ءى- وو و
 هيف ءامَسلاَ 577 َنوُعِجْرَ ال مهَف ُئسع 6

 هه رس

 2 6 واد ءاس وو

 قَامَ ا

 هم و ل عص م عم و مس اخ مرت خام اه د

 ُتطَيدربل اداَكَي 09 هل نر اب طيح ُهّللأ أو توَمْلاَرَدَح

 أوُماَق تعمل َو ِهِفأَوَّشّم مهل هآَضَأ آمل مه وصب

 ع لا كدر موسسه هللا ءاَضَولَو
 م 2 هوا ا سس 7 5

 مفلح ىِذَلأ ْحَّيَرأو دبع شاّنلا امتي (9 نقوم
 رس ل 7 0 رهمجإا سم وع رس ساس وع 19 2 ع

 كلَلَعَج ىِزَل © َنوُعَتَتَم مل نم َنيِذَلَأَو

 ل

_- 

 ١

 0001110 أ ع هل ركع كام اج لب 2 >م

 جحأق ءآَم ِءاَمَسلَِم لزنأو ُءآَنب ءاَمَسلَأَو اًسْارِو صراْلا
 - -# 22 دصفر 7 رع 200

 سنو دارنا اوُلمَجَي الف كَل اقرِر ٍتارمَشلََن م ءهب
 مسأو 5 هلآ ٠ رز بن سعفب

 هيج رس هس هس س7 هيي ب 5. ءريي و لوس 21 را

 انربعْلعاَنَل دام ببر ف ىف منكحنإَو 59 َتوملعت

 77 . 20 1 ]أ ملا تيما 0#

 هلأ ٍنوُدنم مُحَءَدَهُس أوعداَو ءهِلْثَم نم ةَروَسأونَأَف

 أ ضن أ لَئَت 1 5 ك7 مح ب د 2
 اونا أولعفت نأو اولعفت مل نإ 2 َنيِقٍدصرَسْنُك نإ
 ردتحج ل رس ء ه4 ص 7 ميلر ةضصمام م

 9 َنيرْفكْلَتَدِعأ ةَراَجْيلَو ساّنل ا اهَدوُفَو لارا

 ا.

! 17 0 

 ًاران دقوتسا يذلا لفمك مهّلفمإل :
 «مهرونب هللا بهذ ُةلوح ام تءاضأ املف
 («ىدهلاب ةلالضلا مهئارتشا يف هناحبس مههبش

 نمب ؛ىمعلا ىلإ ةريصبلا دعب مهتروريصو
 اهب رصبأو هلوح ام تءاضأ املف ارا دقوتسا

 هران ٌتعِفَط ْذِإ كلذك وه انيبف ءاهب سّنأتو

 «يدتبب الو رصيُي ال ديدش مالظ يف راصو
 «قطني ال مكبأو ؛عمسي ال مصأ اذه عم وهو

 ءالؤه كلذك «رصبأ امل ًءايض ناك ولو

 نع ًاضَوِع ةلالضلا مهلادبتسا يف نوققانملا
 ١4: دّْشٌُرلا ىلع ّيَعلا مهبابحتساو ؛ىدملا

 4 عمر ع هو

 «نوعجريال مهف ّينغ مكب مضت
 ثوعجري الو «هنولقعي الو «ىدمهلا نوعمسي ال

 نم بّيصك وأإ» ١94: مالسإلا ىده ىلإ
 لثم اذه « ٌقربو ٌدعرو ٌثاملظ هيف ءاهسلا

 نوكشيو ةرات يملا مه رهظي ؛نيقفانملل رخآ

 قبلا ذاكيإل : ٠" قربو ٌدعرو ٌتاملظ هيف

 هيف اًوَصَم مهل ًءاضأ املك مهّراصبأ ٌفطخي

 ءوض ةّدَسل ؛ةيالا «اوماق مييلع ملظأ اذإو

 كوكشلا مهل ضرغت مث «نامبإلا محل ٌرهظ قحلا
 برأ :دهاجم لاق .اذكهو «نيرئاح اوفقوف

 «نينم وما تعن ف ةرقبلا ةروس لوأ نم تاياا

 ف يف ةرشع ثاللثو «نيرفاكلا تعن يف ناتياو

 ُمُكبر اوُدبعا ساتلا اهّيأ ايإ» 5١: نيقفانملا
 مكلعل مكلبف نب نيذلاو مكقلخ يذلا

 ةينادحو يف ىلاعتو كرابت عرش مث «نوقتت
 هديبع ىلع معنملا وه ىلاعت هّنأب هتّيهولأ 3

 امدعب ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا مهلع هغابسإب

 «مكل ًاقزر تارفلا نم هب جر خأف ًءام ءامسلا نم لزنأو ًءانب ًءامسلاو ًاشارف ضرألا محل لعج يذلا : " دوجولا ىلإ مدعلا نم مهجرخأ

 ,منأو ًادادنأ هلل اولعجت الفإط ٍ,راقلاو عورزلا ع اونأ نم هب مهل جرخأف ًءام ءامسلا نم لزنأو «تاختئاشلا يبساورلاب ةتبثم ةأطوم ًادهم ضرألا مهل لعج

 ةيامح اذهو ,.«كقلخخ وهو أَنِ هلل لعجت نأ» :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يأ :هللا لوسر اي تلق :دوعسم ٍنبا نع نيحيحصلا يفو 24 نوملعت
 وه الإ هلإ ال هنأ رّرق نأ دعب ةّوبنلا ريرقت يف ىلاعت عرش مث: 7 لفلا بيبد نم ىفخأ كرشلا وه :ٌدادنألا :سابع نبا لاقو .ديحوتلا بانحل
 اوعاوإط نآرقلا نم هب ءاج ام لثم نم «هلثم نم ةروسب اول ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم جاندبع ىلع ادلزن ام بير يف متنك نإوإ» :لاقف
 ؛لبقتسملا يف ديبأتلا يفنل نل (اولعفت نلو اولعفت مل نإفإل : ” 4 «نيقداص متنك نإإل كلذ ىلع مكنودعاسي « «مكتاوعأ هللا نود نم مءادهش
 اننامز ىلإ هندل نم ضراعُي 1 رمألا عقو كلذكو .نيرهادلا رهدو نيدبألا َكبَأ ضراعي ال نارقلا اذه نأ ة ةزجعم هذهو ًادبأ كلذ اولعفت نلو : يأ

 .# ريبخ مكح ْنُدَل ْنِم ُتْلَّصُف م هناي ٌتَمكحَأ ٌباتك رلأا# ىلاعت هللا لاق ؟نيقولحتلا مالك ق لاخلا مالك هبشُي فيكو«هناحبس قلاخلا مالك نأ ارقلاو ءاذه

 :لاقو مهلامعأ ردق ىلع مهّرون نوطعُيف» :لاق نأ ىلإ «ةمايقلا موي َسانلا هللا عمجيو :هُلَع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يقيببلاو هكردتسم يف ماحلا ىور ٠٠ :ةيآلا

 ىلع هَرون ىطعُي نم رخآ نوكي ىتح «هنيميب كلذ نود ىطعُي نم مهنمو «هنيميب ةلخنلا َلثم ُةَرون ىطعي نم مهنمو «كلذ قوف هرون ىطعُي مهنمو «هيدي نيب لبخلا لثم ُةَرون ىطعُي نم مهتمف
 ./يبهذلا هرقأو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ماخلا لاقو ؟77/7ج كردتسملا/ثيدحلا .«ماق ءىفط اذإو مد مد ءاضأ اذإ ةّرم افطُيو ة ةّرم ءيِضِي هيمدق ماهبإ

 س اوسقئاف مءارو اوعجرا لق كرون نم سبتقن انورظنا اونمآ نيذلل تاقفانملاو نوقفانملا لوقي مويإ» :مههف هللا لاق يذلا نيقفانملا نم صّلُخلا مهو :ةيلكلاب ُةرون ًافطُي نم مهنمو



 زيبا قلو كلت نيرفاكلا هئادعأل هّدعأ ام ىلاعت ركذ امل 8
 مدر هم و هور هم نر ئايلوأ لاح ركذب َفِطَع لاككتلاو باذعلا ن
 0 ل ا ا 00 ل ل م هناياو "١ و سس
 ينج نأ ٍتحِلدَصلا اولوع اونماءتيذلار شو ءمهامعأب مهئاميإ اوقّدص نيذلا نينمؤملا نم

 ظ00-0 كك هدب ويد رع ل + كل 2 اوكلمع امنما يذلا رشب :لاهف

 رمت نم اهنم اوف رراماكرتدهنالا اهتحن نم ىرجت را نك شدو ل
 دس سو ويرتفع اسود وا كما د14 رالو اهتحت نم يرجت ٍتاسج مهل نأ تاحلاملا
 اهيشتم-وهياوتاو لبقنماسقزز ىزلا اذنه اولاق اقزر اولاقإل ةّنملا نم كاهنم اوقِزُر املك رابعألا
 رف لس رفا سرس < فخ لس 8 ا و ناك يذلا نم انقزر يذلا اذه

 مهدحأ ىَنْوُي , «ًأرياشتم هب اوتأ أو سمألاب (©) توُدِيدَخ اهي ُمُهَو ةَرَهطم جا ا هلو لثم 4لبق
 0200 اس ول هك هه

 مف ةَضوُعَباَم الَمَم برص نأ - ىحّتس ال هللا نإ © 3 ىنْوُي مث اهنم لكأيف ء ءيشلا نم ةحفصلاب
 خ2 1 أ ا كم راك سس ؟لبق نم هب انينأ يذلا اذه :لوقيف ىرخأب
 نيقحأا هنأ روملعيفاونماء ع بزلااماقاهقوف .فلتخم معطلاو ٌدحاو ٌنوللا :ةكئالملا لوقتف
 ملأ دارأ اذام تيوتا تكسي أو مهَيَر ماع وه اذهو (ودلاخ اييف مهو .ىذألاو 1 < مت رذقلا نم 4ةرهطم جاوزأ ايف مهول

 ًايِنك وب ىدَهَيَو آر 5 جى ديل 04 ل اذدهب نيمأ ماقم يف معنلا اذه عم مهّنإف ةداعسلا 22 رس رس

 معسل عيل 2 يي وسر يدمرس ميعن يف مهف «عاطقنالاو توملا نم

 ده نوضفسي ىذلا 3 © ٌنيَِفِسنْفْلأ إدوب خدام ٌبرضي نأ يبحتسي الهلا نإ : "5 ٌيدبأ

 ليال ع 3 للامام سي سة ع 0 ونم' ني 1 20 -_ و ا 0 ذلا اًمأف اهقوف امف ةضوغب ام ًالثم
 لصوت نآءهيهئارمأ امن 000 2 8-1 نيذلا امو مهّبر نم قحلا هنأ نوملعيف دهب -هقلتيم لعب نم هلأ

 © كد و“ بَكُل 5 ُض كتوأأ ضرألا فَ و و نإ الفم اذهب هللا دارأ اذام نوُلوقيف اوُرفك 0 يم ا 22

 ناك ام ًالثم برصي نأ فكنتسي الدثلا

 د 0 2 رمي يروتفكت كبك ربخأ .ليلقتلل انهه (ام)و «ًاريبك وأ ًاريغص
 رحب رع هت د مع 2 5 ءرلسو و2 ولو ًالثم هب برضي ًائيش رغصتسي ال هنأ ىلاعت

 انز] توعجز وي !مق كيب ل كس اهقلخ نع ضكتتسي 5 ال رهف ءةضوعبلاك ناك

 ل ما < نيل ْق م مك  ىأأ الإ اهّلَقعي امو سانلل اهبِرْضَن ”لانمألا 5
 هرم بوو امس عه ٌنهبوَف ِءَمسَسلَ نيقفانملا يأ ريشك هب لِضْيإَ» 4(نوُمِلاعلا رك © ريس 2 هل هه آآ

 ءالؤه ديزيف نيسمؤملا «اريشك هب يدبيوإ»
 ٌىده نامبإلا لهأ ديزيو ؛مهتلالض ىلإ ةلالض
 «نيقسافلا الإ هب لضُي اموؤ مهادُه ىلإ

 كئلوأ ضرألا يف نوُديمفيو َلَصوُي نأ هب هللا ٌرمأ ام نوطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوُصُقني نيذلاإ» : ١ ا/ مهقسف ىلع هللا مهلضأف اوقسف

 اًّمع هيبنو ءهللا ةعاط نم هب مهرمأ امب مهاّيِإ هرمأو هقلخ ىلإ هللا ةيصو وه نوقسافلا هضقن يذلا دهعلا .رافكلا تافص هذه «نوٌرِماخلا ْمُه

 مكايحأف اتاومأ مشنكو هللاب نوُرفكت فيك : ؟/. [اذه حضوت ةيآلاو] .هب لمعلا مهكرت وه كلذ ميضقنو ءهلسو ناسيا ىلع هبتك يف هنع مها

 بالصأ يف اتاومأ متنك :سابع نبا لاق ؟دوجولا ىلإ مكجرخأف امَدَع متتكو هدوجو نودححت فيك «نوُعَج رت هيل | مث مكيبحُي مث مكيمُي مث
 ىوتسا مث ًاعيمج ٍضرألا ينام مكل قلخ يذلا وهإب : 59 مكنعيي نيح مكييحُي مث «قحلا ةتوم مكتيمُي م مكقلخ ىتح ًائيش اونوكت مل «مكئابآ

 تاومسلا قلخ نم هنودهاشُي ام رخأ ًاليلد ركذ مهقلخ نم َةلالَد ىلاعت ركذ امل 4ملع ءيش لكب وهو ٍتاومس عبس َنُماّوسف ءامسلا ىلإ

 ىوتسا مث ؛4ةدجسلا مح إف ةروص يف ةيآلا هذه ليصفتو .اعب اعبس ءامسلا قلخف : :دصق «تاومس عبس َنهاّوسف ءامملا ىلإ ىوتسا مثال ضرألاو

 عبس ٌنهاضقف .نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعْوط ايتثا .ضرأللو اه لاقف [امل كسامت ال هنأ ىلإ ةراشإ ناخندلا لثم :يأ] ناخد يهو ءامسلا ىلإ

 .ةيآلا 46 نيموي يف ٍتاومس

0 

 يببنلا هللا يزخيال مويإط :ىلاعت لاقو ءةيآلا «راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مويلا مكاَرْشُب مهناجأبو مه.ديأ نيب مهّرون ىعسي تانمؤملاو نيدمؤملا ىرت مويإ» :نينمؤملا ّقح ين لاقو (ًأرون -
 .«ريدق ءيش لك ىلع كنإ انل ٌرفغاو انّرون انل مقأ انّبر نولوقي مهناميابو مه.ديأ نيب ىعسي مهرون هعم اونمآ نيذلاو



 ٌةَفيِلَح ِضْرَأْلا ف لِعاَجف زاوكيتملل َتككيَرَلاَقْذِإ .

 قت ًاَهَسْيَو اَبيِفدِسْفُي نَماَبيِف ٌلَعَحت ا أَوْلاَق

 تالا شا دنع ص دمحم

 مج د ءءء ل وفا هس . ع 1
 0 ا

 م 0141 وكر هس وح ؟عور 0 -

 لاَ موياعتأي مهابنأ ملف موياعسأي مهتبنأ مداني لاق
 وعم 2 2 »ص ص خا

 امملغأو رأت وسلا بيعمل فأل
 أوُدْجْسأَوْكَيِكَمْلل له دِإَو () َنوُصكَت تْهاَمَو نودي

 َتيزيَكْلاَ 5 و ناو ربكَكَسأو أ ا 0
 6 اس ع حا 2

 0 ةئَْبأ َكْجوَرَوََأ نكس مدا
 شاقل

 ههيونتب مدا ينب ىلع هنانتماب ىلاعت ربخي ٠"

 ينإإ» مهداجيإ لبق ىلعألا الملا يف مهركذب
 ميضعب فلغتًامق (ةفيلخ ضرألا يف لعاج
 اهيف ُدِسفُي نم ابيف لصحتأ اولاقإل ءًاضعب
 ملعب كلذ اوملع !؟4ءامدلا كففسيو
 هجو ىلع سيل اذه ةكئالملا لوقو ءصاخ

 مل ًاعيش هنولأسي ال مهنإف ؛هللا ىلع ضارتعالا
 مالعتسا لاّوس وه امنإو هيف مهل نذأي
 لاقف ,ءكلذ يف ةمكحلا نع فاشكتساو

 ينإإ :لاؤسلا اذه نع مه ًابيجُم ىلاعت هلل
 يف ةحجارلا ةحلصملا نم نوملعت الام ملعأ

 الام اهوتركذ يتلا ىلع فنصلا اذه قلخ

 «لسرلاو ءايبنألا | مهف لعجأس ينأ متنأ نوملعت
 ءادهشلاو ءايلوألاو نوقيدصلا مييف دجويو

 ٌماقم اذه :#"9 نوعشاخلا ءاملعلاو نوبّرقملاو
 مب ةكئالملا ىلع مدا فرش هيف ىلاعتهللا ركذ
 اذهو .مهنود ءيش لك ءامسأ ملع نم هّصقخا

 لصفلا اذه مدق امثِإَو هل مهدوجسس دعب ناك

 مدعو ماقملا اذه نيبام ةبسانمل كاذ ىلع

 نع اولأس نيح ةقيلخلا قلخ ةمكحب مهملع
 «نوملعي الام ملعي هنأب ىلاعت مهربخأف «كلذ
 مهل نّيبيل اذه بيقع ماقملا اذه هللا ركذ اذهلو

 ثيح ملعلا يف مهلع هب لصف امب مدا فرش
 اهتافصو اهتاّرذ ؛ءيبش لك ءامسأ هناحبس هملع

 هملع ملع لك نأ ملعن اذه نمو] .اهلاعفأو

 ا دص اس سو 1 هم ]أ 5

 0 0 اَهنعْوطَبسلا ملَر

 0 هل م مر أل سس و 2 كو ةءرص ب و د

 نيج عَتمَور فكَسَم ضر ايفر ٌركْلوُو دع ضعبل 1
 [مالسلا هيلع هب ملع ىلع وه ناك هونب 3 01 يم مهر و ا د : 070

 مك نإ ءالؤه ءاسأب يفودبنأ لاقفإو محلب وهن هيلع باق تملك هيوم ْمَداَء علم 7-3000 ع .٠ 1 _ هد دأ
 انل ملع ال كناحبس اولاقإل :” «نيقداص 3

 نم ةيزنتو سيدقت اذهو ثاسملع ام الإ

 يف ةكئالملا ىلع مالسلا هيلع مدآ لضف رهظ املف ءةيآلا «مهئامسأب مهئبنأ مدآ اي لاقإ :## مهملعأ ام الإ ًائيش نوملعي ال مهن أو هلل ةكئاالملا
 هوديأ يذلا ناكف © نومتكت منك امو نودبت ام ملعأو 2 ٍضرألاو تاومسلا بيغ ملعأ يلإ مكل نقأ ملأ :ىلاعت هللا لاق« هللا همّلع ام هدرس

 ملعلا يف مدا مهيلع لصف هللا نأ اوفرعف .مركأو هنم ملعأ انك الإ ًاقلخ ابر قلي نل :مهوق هومتك يذلا ناكو 4. .اهيف ٌديسفُي نم اهيف لعحجتأإ» :مهلوق

 ةكئالملا هللا رمأ انو .مدآل دوجسلاب ةكئالملا ّرمُأ ىلاعت هنأ مهربخأ ثيح هتيرذ ىلع اهب ّنتما مدآل ىلاعت هللا نم ةميظع ةمارك هذهو :" ع مركلاو

 كلذلف أملع مهرثكأو ًاداهتجا ةكمالملا ّدشُأ نم ناكو .رمألا ةفلاخم يف 2 اذهلف مهب هبشت دق ناك هنأ مهباطخ ؛ يف سيلبإ لخد مدل دوجسلاب

 ,4نيرفاكلا نم ناكو ىَبَأ سيلبإ لإ اودجسفإل .ضرألا ناطلسو ايندلا ءامس ناطلس هل ناكو . اج نوُمَسُي ُس نم تاكو ءربكلا ىلإ هاعد

 نأ يضتمي ةيآلا قايسو .ةنيللا هل حابأ هنأو مدا هب مركأ امع ىلاعت ربخي : :”ه ماركإو مالسو ةيحن ةدجحجس مدآل ةدجسلاو هلل ٌةعاطلا تكناكف

 ىتح امهءاوغإ ىلوت هّنَأل ناطيشلا ىلإ كلذ َب ٌبِسُن انإ :"5 مدال ناحتما اذه «ةرجشلا هذه ابرقت الرو .ةنجلا مدآ لوحخد لبق ٌتقلخ ءاوح

 ابر الاقإل :ىلاعت هلوقب ةرّسفُم تاملكلا هذه :7#/ تقوم تقو ىلإ 4نيح ىلإإ» لاجاو قازرأ 4ٌاتموإلل رارق «رقتسمإ» .ةرجشلا نم الكأ

 .«نيرساخلا نم َننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انّسفنأ انملظ

 مهو مهانكرتو نوّلصُي مهو مهانيتأ :نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك :ملعأ وهو مهلأسي «هدابع لامعأب ىلاعت ّبّرلا ىلإ تدعص اذإ ةكئالملا نأ حيحصلا يف تبث دقو ٠" :ةيآلا
 لمع لبق ليللا لمع هيلإ عفريا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك لامعألاب كيلوأ دعصيو ءالؤه ثكميف ءرصعلا ةالص يفو حبصلا ةالص ين نوعمتجيو انيف نوبقاعتي مهن أل كلذو .نولصي

 ./"١5/1ج ريثك نبا/ «نوملعتالام ملعأ ينإإ :مهل هلوق ريسفت نم نولصي مهو مهانكرتو نولصي مهو مهانيتأ :مهوقف ؛ليللا لبق راهتلا لمعو ءراهتلا



 قناة اوف هانا مكتيتأيإ اًمإف ًاعيمج اهنم اوطبها انلقإ 8

 مهيلع ٌفوخ الف َياَدُه عبت نمف ّىده يتم
 يف ده قت كمِأاَِمجا ابن أوُطيْهَآ اَنْ مدآ هب رذنأ امع ىلاعت ربخي «نونزحي مه الو مَ - ماض اس جاه هلل | هل #آ#ذ

 أرقم ندا 2 0 1 2 ف وحلف َىاَدَه (ةنجلا نم مهطبهأ نيح سيلبإو هتجوزو

 9 َنوُدِاَخ اف َمُهَراَنلأَبَحَ ثَصْصَأ َكِيَ 1و نياك اويدكو وفك نيذلاوإ :4 لسرلو ءايبأل
 هل هج 1 اهيف مه ٍراَثلا ٌباحصأ كئلوأ انتاياب
 قدها اَوفوأورخَبلَع تم اوي أوُركَذَأ ْذأ لي ِهَرَسِإَ بي الو اهنع مهل ديحم ال اهيف نودلخم كنوُدِلاخ
 16 11 ريب . 21 ا 7 24 5 نويحي الو اهيف نوتومي الف اهلهأ مهو .صيخحم

 ترد آَمِيأمماَدَو © 1 دوك لت دف يتلا تمعن اوركذا ليئارسإ ينب ايإط ٠
 باور اَلو بر فاكَلَوأ ونوح دوك الو مُحَصَماَمَلاَقدَصُم 69 ليئارسإ يفي ًارما ىلاعت لوقي «مكيلع ٌثمعنأ
 507 2 ركذب مهل ًاجيهُمو ؛مالسإلا يف لوخدلاب
 لانو قتل ب16 نوت ىيإ الياس هيلع بوقعي هلل يبن وهو ليئارسإ مهبأ
 وكت + 4 هي م لعج نأ مهيلع اهب معنأ يتلا ةمعنلاو .مالسلا

 زازا 0 دوحو ءاوُعَكرََو وأ يبنلل مكيلع هتذخأ يذلا «يدهعب اوفوأوإل
 فوألل ؟ءاج اذإ هلاو هيلع هللا و 00

 07 صاس رعد اس ىو عال ير عام و 000 ف وأإ» م ءاج ذإ ملسو و ىللص

 هلخدأو هبنذ هل هللا ٌرفغ هعبتا نمف 45 دهعب 69 تلقت الدأ بتكلاَنولنَتْمسآَو كش َنْوََتَ

 امب اونماوإ» :41 نيرجأ هل لعجو ةّتجلا
 نآرقلا هب ينعي «مكعم اَمِل ًاقُدصُم تلزنأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هلزنأ يذلا
 الوإ# .ةاروتلا يف مهدنع ًايوتكم هنودجي يذلا

 الوإلل .ليئارسإ ينب نم هب رفاك لوأ اونوكت
 نع اوضاتعت ال 4اليلق ان ينايأب اورتشت
 ةيناف ةليلق اهنإف اهتاوهشو ايندلاب يئاياب ناميإلا

 رح م

 يعش
 0 وعجل مَ وتدل مت

 لسع ِنأَءولَع ثنغأ اقضي 0
 مهل لمس 2 يع

 اء ا سيل نع سفن ىَرَج ال امي أومَّتاو زل َنيِمَع

 لإ جلا ةوَلَصل اَوِريَضلابأوسِعَيْسآَو

0 

 م وس مر ماد 8 عر 00 رس هل ره سس الحل عال حو . اك 8 ها ماما لإ

 (2) َنوُرَصنُي مْهاَلَو لدعم دَح دحوي الو ل نم هنودمعتي |يف مهدعوتي «نوقتاف ياّيِإوإم
 اّمع دوملل ًايهان ىلاعت لوقي : 4 7 قحلا ناتك
 / :لطابلاب ّقحلا سيبلت نم هنودمعتي اوناك

 َقحلا اومتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الوإ
 . ىلص ّيبنلا عم اولصي نأ مهرمأ #نيعكارلا عم اوُمكزاو ٌةاكزلا اوتآو ًةالصلا اوُميقأوإ» : 47 ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم :ينعي ؟نوملعت متنأو
 45 ملسو هلآ هيلع هللا لص دمحم ةمأ نم نيعكارلا عم اونوكي نأو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ةاكزلا اوعفدي نأو ملسو ِهلآو هيلع هللا
 اذه ىلع مهّمذو ؛كلذب لجو رع هللا مهرّيعف «نوفلاخُيو هللا ةعاطب سانلا نورمأي ليئارسإ ونب ناك ؟#مكَسفنأ نّوَسنتو ّربلاب ساّلا نوُرُمأتْأإ»م
 ؛نولعفت الام اولوقت نأْهللا دنع تقم ربك . نولعفت الام نولوقت مل اونمأ نيذلا اهيأ ايوب : ىلاعت هللا لاق .مهسفنأ قح يف مهتطخ ىلع مهببنو عينصلا
 ةناعتسالاب ةرخآلاو ايندلا ريخخ نم نولمؤي اهف هديبع ًارمآ ىلاعت هللا لوقي «نيعشاحلا ىلع اّلِإ ةريبكل اهنإو ٍةالصلاو ربصلاب اوئيعتساوإ» ©
 : 45 هللا ةمحر ىلع ناتنوعم امهّنإو «[عناميالا ٌفصن ٌريصلاو] .للص ٌرمأ ةبزح اذإ ! ملسو هلاو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناكوأ .ةالصلاو ربصلاب

 اّملف ,ةمايقلا موي هيلإ نوروشحم مهّنَأ نوملعي نيذلا نيعشاخلا ىلع الإ ةليقثل ةالصلا نإ ! «نوعجار هيلإ مهنأو مهُير اوُقالم مهْأ نوُتظي نيذلا»

 لازنإو مهنم لسرلا لاسرإ نم مهفالسأو مهئابا ىلع همعن فلاسب ىلاعت مهرك ذي : 4317 تاركنملا كرتو تاعاطلا لعف مهيلع َلُهَس داعملاب اونقيأ

 فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ٍةَمَأ ريخ متتكإ» [ةمألا هذهل هللا باطخ يف اولخد اوملسأ نإف] .مهئامز لهأ ىلع مهليضفتو ؛مهميلع بتكلا

 ًالوأ همعنب مهركذ ال (ًائيش سفن نع سفن يرحت ال ًاموي اوُقتاوإ : 4/4 مهل ًاريخ ناكل باتكلا لهأ َنَمآ ولو هللاب نونمّؤتو ركنملا نع نوهمتو

 الواو هللا باذع نم مهذقني رصان مهل الو ٌءادف مهنم ذخٌوُي الو ,دحأ نع ٌدحأ ينعي ال موي ؛ةمايقلا موي همقن لوط نم ريذحتلا كلذ ىلع فطع

 .«نورصنُي ْمُه الو ٌلدع اهنم ُذْحَوُي الو ٌةعافش اهنم لبُي



 بالا وْس وم ومو َنوعَرف لاَ ني مكب إو

 *كب مكِلد فَو كآن نومك آنس نودي

ياكرخبلا مكياَقَوْذِإَو (9 مليَع كيت
 ع "ك

 اكواد َدِإَو ايل تورطت َمْشنَآَو ًَن صول قلو

 توم دلك هُبنَأَوودَعَبِْم َلَجِلا معد َدحغأ هك هلل نير

 تارت خام فتاة
 0 هرم حافلا بتكلا ىو انيتاء ْدِإَو

 حش مكَمَلطمُكَنِإِوَعت موقد
 2 6-2 ا ليلا دال

 ٌميلا ب اَوْلآَوهَْنمكيلَعَب بان مُكيِراَبَدْنِع حَلريَخ
 011 م

 نوعرف لآ نم مان ذإوإل : 6

 مك ءانبأ نوحبْدُي باذعلا ًءوُس مكنوُموُسَي

 ليئارسإ يب اي اوركذأ 4م ءاسن نويحتسيو

 دقو نوعرف لآ نم مكُّتصلخخ ْذإ مكيلع يتمعت

 ءانبألا ميذب «باذعلا َءْوُس مكنوقيذُي اوناك

 ةمعن «ءالب مكلذ يفو» .تانبلا كرتو

 ةميظع ةمعن «عظع مكبر نمإف رابتخاو
 مكب اَنقَرَف ذإوإ» 5٠: مكبر نم مكيلع
 متنأو ٌنوعرف َّلآ انقرغأو مانيجنأف ّرحبلا
 نوعرف لا نم مانذقنأ نأ دعبو «نورظنت

 مكبلط يف نوعرف جو .«ىسوم عم مجرخو

 نورظنت منأو مهانقرغأو ءمهنم كانصّلخ
 انذعاو ذإوط 6١: مرودصل ىفشأ نوكيل

 هددلعب نم َلجعلا ُمتذحتا مث ةليل نيعبرأ ىسوم
 يف مكيلع يتمعن اوركذاو «(َنوُمِلاَظ مّشنأو
 باهذ دعب لجعلا متدبع امل مكنع يوفع

 نم مكدع انوفع مثإل :01 هير تاقيمل ىسوم
 دعب كلذ ناكو «نوركشت مكّلعل كلذ دعب

 :© 1" رحبلا نم مهئاجنإو نوعرف نم مهصالخ

 ةاروتلا ؟باتكلا ىموم انيتآ ذو

 لطابلاو حلا نيب قرفي #«ناقرفلاوإ»
 ىسوم لاق ْذِإوظ :ه4 «نودتبع مكّلعلإط
 مكسفنأ مثملظ مكنإ موق اي هموقل
 اولتقاف مكئراب ىلإ اوُبوُتَف لجعلا ُمكذاختاب

 نهج كح دل يكول تلت 56
 24-2 ا م2 00
 نكن © 0 متنأَو 0

 07 1 اَنَلَّلْلعَو 21 مي ّكَلَع 27

 00 ل ءاَمكْلا
 ينب ىلع ىلاعت هتبوت ةفص هذه « مكَسفنأ

 هّموق ىسوم ّرمأ .لجهلا ةدابع نم ليئارسإ © َنوُمِيظَي هنأ او اكن كلو نومك اَمَو دكت
 ءمهسفنا اولتقي نأ لجو زع هبر رمأ نع

 دبعي مل نم لتقي ءاضعب مهّضعب ٌلتقي لعجف /
 ةبوت هل تناك َلِتيَف نمو «هّدبع نم لجعلا

 دعب مكل يِنْثَب يف مكيلع يتمعن اوركذاو 4نوُرظنت متنأو ٌةقعاصلا مكتذخأف ًٌةرهج هللا ىرن ىتح كل َنِمْؤن ْنل ىسوم اي مق ْذِإوط : :66

 :لوقيو هّير وعديو يكيي ىسوم ماق.اوتامف ةقعاصلا مهتذخأ نيح كلذو .مكلاثمأل الو مكل ٌحاطَتْسُي ال ام ًاناّيِع ةرهج يتيؤر متلأس ْذِإ قْعَّصلا

 ٌءاهفسلا َلعف اهب اكن ٍياَيإو لبق نم مهقكلهأ تعش ولإط :هنعللا لاق ا" ؟مهّرايخ تكلهأ دقو مهتيتأ اذإ ليئارسإ ينبل لوقأ اذام بر
 مهّلاجا اوفوتسيل توملا دعب نم اوثعبف « .مه ةيوقع ممرم ناك «نوركشت مكلعل مكتوم دعب نم عاب مث: ه5 :ىلاعت هلوق كلذف «!؟اتِم

 باحسلا رهو املا مكيلع اللظوف :لاقف « ءمعُلاَنِم مهيلع غبسأ امب ًاضيأ مهركذُي َحَرَش مقنلا نم مهنع هعفد ام ىلاعت ٌركذ ا :ها/

 نم ًاضايب ّدشأ جلثلا طوقس مييلع طقسي ناكف هلا مهملع هللا لزتأف ؟ماعطلا نأ ىبسوم اي :اولاقو .سمشلا رح مهمقيل هينلا يف هب اوَُلُط ء«ضيبألا

 موز «نانتماو داشرإو ةحابإ ٌرمأ «©مانقزر ام ٍتابيط نم ولك «هنم نولكأي اوناك «ِينامَسلاب هّبُْي ٌرئاطف :ىولسلا اّمأو .لسعلا نم ىلحأو نبللا

 نم هودهاش ام عم اذه «مهسفنأ اوملظو اورفكو اوفلاخف «مهّبر اودبعي نأو مهانقزر امم لكألاب مهانرمأ «نوُمِلَظي مهَسفنأ اوناك نكلو انوملظ

 .تاعطاقلا تازجعملاو تانيبلا تايآلا

 نم ناك الإ هب ٌتلسرُأ يذلاب نمؤي ملو تومي مث ٌنارصنالو ٌيدوهي ةمألا هذه نم ٌدحأ يب عمسيال هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق هَ هللا لوسر نأ ملسم ىور 84 :ةبآلا
 ./١/85ج ملسم حيحص ؛رانلا باحصأ

 ةياور يفو «4نيعلل ءافش اهؤامو «ليئارسإ ينب ىلع هللا لزنأ يذلا َّنَكا نم ةأمكلا» : لع هللا لوسر لوق هنمو «عرزالو بعت ريغ نم هدابع ىلع هب هللا مام عيمج معي :ّنْلا ةا/ :ةيآلا

 ./ْ 5/١ ج يبطرقلا ريسفتأ «ىموم ىلع لا لزنأ يذلا ّنلا نما :ملسم دنع



 اوُلُكف ةيرقلا هذه اوُلْخْدا انلق ْذِإو
 بابل اولخداو ًادْغَر مككش ثيح اهنم

 نع مهوكُ ىلع مه امال ىلاعت لوقي أديس
 نم اومدق ال ةسّدقملا ضرألا مهوخدو داهجا

 «ًأدجْسإلو .ىموم ةبحصب رصم دالب
 ام فالخ مهسوؤر يعفار اولخدف ءامكر

 - اولوقو  اورفغتسا «ةطج اولوقوإل .اورمأ
 بنذلاب اورق نأ : يأ ءاناياطخ اّنع ططحا

 «رمألا باوج اذه «ماياطخ مكل رفغنإ»

 تائيطخلا مكل انرفغ مانرمأ ام متلعف اذإ :يأ
 :88 تانسحلاب «نيسسغلا ٌديزاسوو

 ليق يذلا ريغ ًالوق اوُملظ نيذلا َلَّدِبفإت
 بابا اولخدا» :ليئارسإ ينبل ليق «مه
 مههاتسأ ىلع اولخدف «(ةطح اولوقو ًادَجس

 يف ةطنح :اولاقف اوؤزهتساو مهسوؤر يعفار
 ُهَباذعو ُهَسأِب مهب هللا لزنأ اذهلو ؛ةريعش

 َنِم أَرْجِر اوملظ نيذلا ىلع انلزنأفإ»
 «نوقسفي اوناك امبإ» اباذعو ابضغ 4ءامسلا

 اناقف هِموقل ىموم ىقستسا ذإوإ»
 اتنثا هنم ترجفناف ٌرجحلا كاّصعب برضا

 «مهترشم سانأ لك مع دق أنيع ةرشع
 نيح ىبسومل يتباجإ يف يتمعن اوركذاو
 رجح نم ءاملا مكل يريسيتو مكل يناقستسا
 طبر لكل انيع ةرشع يتنث نم مكعم لمحي
 ّنملا نم «اولكإ» .اهوفرع دق ٌنيع
 يف اًوُفْعَت الوإ» ءاملا اذه نم «اوُبرفاوإ»

 ناّيْضِلب معلا اوُلباقت الو «نيدسفم ضرألا

 ٌريصن ْنل ىسوم اي متلق ْذِإوط 5١: اهوباْسُت
 انل جرخُي كّبر انل ٌعذاف ٍدحاو 0

 ةمعطألاب كلذ لادبتسا ىسوم مكلاؤسو كرجض اوركذاو مكيلع يتمعن اوركذاو (اهلصبو اهسّدعو اهموقو اهئانقو اهلقب نم ضرألا تبنت
 ةئيندلا ةمعطألا هذه نم «ىندأ وه يذلا نوُلٍلبتسنأ لاقي .زيخلاو ةطنحلا نم هوحنو موفلاو ءاهوحنو ا

 «أًرضي اوطبهاإ اولأس ام ىلع . حيبوتو مط ٌعيرقت هيف !؟«ريخ وه يذلابإ
 كلذإب هللا نم ّبضغلا اوّقحتسا هللا نم بضغب اوؤابوؤ» .مهناهأو مهّلذتسا مهدجو نمف َنيّلَذَتْسُم نولازي ال :يأ ءأردقو ًاعرش اهب اومزلأو
 نم ٍمظعأ رفك الو «قحلا ريغب نييبنلا نولتقيوإ هللا تاياب مهرفكو قحلا عابتا نع مهرابكتسا ببسب اذه هلا تايب نورفكي اوناك مهنأب

 ل لول لع دقي | لاتقب َريَأ يبن لكو .قحلاب مهلتق ببسُي ام لعف نم نومصعم مهأل ؛قحلاب ال حلا ىلع نولتقي ًايبنألاو] !!؟اذه

 عائاذئالل

 برخلا

 رس اس ل حل د روم مس اس 2. مورو رق و ام سدإلل ى
 ادغ م مه سس اه وأوا تس ةَسيل ده أو ذأ كفو هع

 + 17لر ةطحأولوفَو ادب باتا اوُُخَدَآَو

 58 آف يدلاَلَدَبَه 7 َنيِيِسْحُمْلاُدِبِرَكَسَو
 رمت 2 22 للي مر

 انجل كط نأ دَلاَلعاَندَأَة مهل لَم ماري

 قنكهاوإَو © © نقش دكا ِءامَسلأ

 00 ا مرة ل ا 7

 ُةَنوتَرَجَفناوربَحْلَاَك اَسصَب برص انف ءهِوعِل

 هوو
 اراك ٌءْئَيَرْفَك ني اَنأ لك َدَعْدَقاَدَتعهَرْفَع

 و وس > صر

 60 َنِبِسْنُم ضْأْلا ف اوَمَعَتاَلَو هَل ٍقّرَر نم ًاوُيَرْشَأَو
1 

 لوسوم

 ا

 اتنثا

 هداهم هدد و 2

 كيرا هد ِحاَو واط َلعَرْسَت ل ىَسوُمدَيْر ل دِإَو
 اَهموواَمإَتقَءاَََبْم شالا تينا جرم

 و م

 لفداوه ىذْلأ ترؤلٍربَتَسَم
 دق

 أسم مُكصَلَدَو انضم 3

 نه ب ضعي

 ديت لاَق هر له ذآ 02000

 لاق اَهِلَصْيَواََميَدَعَو
 4 م هي

 وطيف ريخحوشه فمك

 تلقت 7 2211 أ

 0-6 0 بوث او كسار كفيك علا زوجا
 ب
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 مهتازاجم يف ىرخأ دلع هذهو «تنودتعي اوناكو اًوّصع امب كلذإ» .[ةّرفكلا ةلتقلا دي هيلإ لصت نأ نكمي لاتقلاب ٌرمُّؤُي مل نمو «رافكلا نم

 .[هئايلوأو هئايبنأ ىلع نودتعيوهللا نوصعي :يأ] «نودتعيو نوصعي اوناك ٍمهّنأ هب اوُروُج

 ءاوقّرفتالو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو اعيش هب اوكرشتالو هودبعت نأ مكل ىضري ءأثالث مكل هركيو ءأثالث مكل ىضري هللا َنإ) :ِهّيْيَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع 5١ :ةيآلا
 « لاملا ةعاضإو لاّوسلا ًةرثكو لاقو َليق مكل هركيو ءمكرمأ هللا هالو ْنَم اوُحِصاَنُت نأو

 مولعمو .ريصُت لاقي ري نم لكو «لاققب موي ل نماالإ ءابنألا نم طق ٌين لتقُي مو «هلتق بجو ءيشب طق رين ٍتأي لو :ةيآلا هذه دنع هريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق ١ :ةيآلا

 ./١/477ج .قحلا ىلع لتقُي نكلو ءقحب يبن لئقُيال هنأ

 مدمج ريغصلا عماتللا حيحص

 ئئينملا ماعطلا نم هيف مه ام

 مهملع ٌتَعِضُو «ةنكسماو هَلّذلا ُمهيلع ْتبرُضوإل ءراصمألا نم



 اوُداَه نيذلاو اًونمآ نيذلا نإ 9 قبلا وق دوا

 مويلاو هللاب َنَما نم نيئباصلاو ىراصتلاو
 هذآ 7 هل هت مرس ه 2

 دنع مهّرجأ مهلف ًاحاص لمعو رخآلا َتيِعلَّصلَأَو ئردصتلاو ودام هذَا اوُنَماَءَدَلاَّذ
 ّْ هرماوأ فلاخ نم لاح ىلاعت َنيِب

 7 4 مهر مهرج مصرس 2

 مهب لحأ امو مراحملا ىّدعتو ةرجاوز بكتراو رجأ هل اَسِدَص لَوْلَا
 نم ّنسحأ نم نأ ىلع ىلاعت َهبن لاكتلا نم او 0 4 72-7

 الوإإل ةيدبألا ٌةداعسلا هلف عاطأو ةفلاسلا مألا داي 99 بور مها يع ُفوَحاَلَوم ورد دنع
 نيذلاو « ««نونزحي مه الو مهلع فوخ دامو دخدوكلا أيكقو 0

 «ىسيع عابتأ ىراصتلاو «ىبسوم عابتأ :اوداه 7 و 2 < ديه همر 2

 :نولوقي لصأوملا يف اوناك م موق :نوئباصلاو تر ونتكلم هام ذوب و

 مهو يبن الو باتك مهل سيلو هلا الإ هلإ ال نيم 0 و و هَل قال لَم كل: 5
 انعفرو مكقاثيم انذحأ ذارؤ دار تودحوم 1 7 7 ولم كلَ 20

 اوركذاو ٍةَّوقب مانيتآ ام اوُذُح ّروطلا مُكقوف تكلا كمت َلمدعدَقكَو © 9 نرخ
 يغب ىلإ باطخلا داع] «نوقتت مكلعل هيف ام مَن 220111 وج 2542

 ٌدخأ ام ليئارسإ ينب ىلاعت ركذُي «[ليئارسسإ اكن اه اهتلعج 9 ينسخ 5 مهل انلقف
 هنآ هب قيثاوملاو دوهعل نم مهلع 9 © 6 لَ ٌدلَعِع ومو 70 مو اهدي نيب 1 أ ناميالاب اوملا | - مج 7 دافع همم 2 ا

 مهسوؤر قوف َلبحلا ٌعفر قاشيملا مهيلع ذخأ 7

 مه .٠

 كلا

6 8 
 نك

 0 . رىااو 0 2م هي همس نس ع سمس وس 22 فرس ل و 2

 مثل :5 ةاروتلا يف هيلع اوُدِهوُم امب اوُرِقيِ اَدِخَدَنأ أول اق هرب أ وحب لد نأ بك 75 أَناَءوِموَمِل 'موُم
 هللا لضف الولف «قاثيملا اذه دعب «متيَلوت هر مح هور رسم 2 سمو عر راق

 لاسرإب «همجروإ مكيلع هعرتب (مكيلع 2 أولاق 69 تيلهتجلا نم نوكأ نأ هلأ ذوعأ ٌلاَقأَو 7 اسس نا 11 [25 سك ب خت 1
 اندلا 14 الا ءم تن ب 2200 ع 1 يسوم هي 000 ا

 ّرشعم اي «متملع دقلو# 56 ةرخالاو رح م ور عطا رع رس در طصر أ 7 قوس لا يف (نيرساحلا نم متدكلإ نيسنلا حلول لاه َناَماَنَل نبي كير نكد

 ازؤدقعا نيدذلا» يف سأبلا نم لح ام دويبا اول ترورمّؤتام اولعفاف كلذ تيب ناوعَركَي الو
 ءابطصا ىلع ااّيحش «تبشلا يف مكي 3 فت هما َلاَمائئيد ليا يخل اا ا 0

 ةدَرق اونوك مهل انلقفإل تبسلا 2 ناتيحلا وقيونإل نيب كيرانل عدا
 ةدّرِقلا ةروص ىلإ هللا مهخسم 4نيئساخ 6 جس د لولا 2ث قاد دف او نار و <

 نم اهنوح امل ًةربع (ًالاكن اهانلعجفإل 5 ل ررظلتلا رف اهنّول عقاف ًءارمص ةرقب اهنإ
 نم اهترضحب نم «اهمدي نيب املإ» ىرقلا ٠١

 ةظعوموإ» مألا نم «اهفلخ اموإ» سانلا
 نأ ِهللاب ذوعأ َلاق ًاوزُه انّذختتتأ اولاق ًةرقب اوُحبْذت نأ مرمأي هللا ْنِإ هموقل ىسوم لاق ْذِوإط :51/ ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نم نيذلا «نيقّتملل
 اولاقف ءانل هنيبي ملع هدنع نَم :سانلا يف ىسوم ىدانف قيرطلا ىلع هاقلأ مث «ةئريل هبيرق هلتقف ًاينغ ليئارسإ ينب نم لجر ناك 4نيلهاجلا نيم نوكأ

 ٌدوعأ لاقإ ؟4(اوزُم انّذختنأ» :اولاقف اوُبجعف ةرقب اوبذت نأ مرمأي هللا نإ : هللا ىحوأف «لتاقلا انل نّيبي نأ كبر انل َلَسَق هللا يبن تنأ : :هل

 و ءمهوسرل مُهاْوُس ةرثكو ليئارسإ ينب ٍتنعت نع ىلاعت هللا ربخأ يه ام انل ْنِب كير انل ذا اولاقإل : 54 «نيلهاخا نم نوكأ نأ هللاب
 اهمإ لوقي هنإ لاقإم «مهيلع هللا ّدّدشف اوُدَّدش مهّنكلو .مهنع ََقْوْلا تعقول تناك ةرقب يأ اوحبذ مهّنأ ولو «مهيلع هللا قّيض مهسفنأ ىلع اوقّيض

 لاقإل ؟«اهنول ام انل ْنّيي كّبر انل ذا اولاقإل : 58 «نورمؤت ام اوُلعفاف كلذ نيب ُناَوَع ةريغص الو ةريبك ال ركب الو ضراف ال ًةرقب

 .نيرظانلا بجعُت 4نيرظاتلا ٌرُسَتإ» نوللا ةيفاص «اهنول ٌعقاف ءارفص ةرقب اهمإ لوقي هنإ

 «ةبوقعلا ايندلا يف تعرسأ ةلكأ ؛ةلكأ َمََتْوَأ اهولكأف اهوخبطف «كلذ دعب اهوجرختساف ءعاملا يف اهوؤجرأ مث «تبسلا موي يف ناتيحلل كاّبشلا اومر :ةليحلاب نودتعي 58 :ةيآلا
 4/١ 5 ١/. ج نيعقوملا مالعأ/ .ريزانخو ةدرق ليحلاب همراحت اولحتسا نيذلا حسم هناحبس هللاو .باذعلا ةرخآلا يف ٍتعرسأو

 اهولمجف ؛موحشلا مهملع تمرح «دويملا هللا نعل» :لاقو 4هل َلْكَحْلاو للحمل هللا َنعّلد :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «مارح هللا ةعداحمو «ىلاعت هلل ةعداخم ةمرحما ليحلا نإ

 ٌمراحم لالحتسا رذحي نأ هلاكن فاخو هللا ىقتأ نمب ٌقيقحف ضرع مهولق يف ّنأو ,هبلق ف سيلام هناسلب  لوقي نمو «ركملاو عاّدجلا لهأ مذ هناحبس هللاو «ةاهنمت اولكأو اهوعابو [اهوباذأ يأ]

 .لاعفألاو لاوقألا نم ٌةعيدخو ًاركم هرهظأام هللا نم هصّلْخُيال هّنَأ ملعي نأو «لايتحالاو ركملا عاونأب هللا

 نيعقوملا مالعأ/ .ةمامالل حلصيال نمب ُثنمكتا ثيح ةمألا يف َحْدَقلا نّمضتي كلذو «هتمامإ يف حداق كلذ نأل ةيعرشلا فيلاكتلا طاقسال ةليح مامإ ىلإ بسنت نأ زوجيالو
 لاول - ظامازج



 ةكقبلا 3و نا ان ْنَيِي كبر انل ذا اولاقإل ٠

 اهترثكل «انيلع ةّباشت رقبلا نإ9» ؟؛4يه اَم

 ًءاش ْنإ انإوإل انل اهفيصو ةرقبلا هذه انل ُرّيمف

 اهنإ لوقي هنإ لاق :ا/١ اهيلإ 4نودتهمل هللا

 ةئاّرحلاب َةلَلْذم تسيل اهّنِإ «لولذ الة ةرقب

 ل ا ا ل 200 عاصر ب عع ساس ل صو ل

 آّنِإَو اَمَيَلَع َهَبلَشَش َرَفَبْلاَ نه امانل نيبيكيرانل عدا أولاق
 رولا رخل رس تي ريت رس سر 00 ُُلت ه-

 لول دال هرهب اهنإ ل 21 ودمه هلأ ءاَس ن
 واط حاسس

 اواَكاَهِضَدَيْساَل ُدَمَلَم سم ةَمْلَسُم تول ىِقَصاَلَو ضرار ةّدعُم الو «تْرَخلا يقست الو ضرألا ريزتإ»

 2اس : 4 ةنسح ٌةمّركم يه 4«ةملسُم» ٠ «يقسلل
 1908 ومفيد قلي تعجن سيل اهي يش الإو و ايف بيعال ة .

 اوداك امو اهوحبذفإم انل َتيِب نآلا (قحلاب 62 ةويفخكت ثقات جر هاواي مََدتاسنعرشَتَق تحج نال القول همي رع ذو سن
 #2 و ا اَمْلَكَك

 مُحيْثَو نوه ٍدَِدك ب رب هَوِجِرصَأ انلَفَف اهوحبذ ام حاضيالاو نايبلا اذه عم 4نولعفي
 كد م ولف تَسَق مث () َنوُلِقَع 38 9 ملعق ذإوظ ا ِتَنعَتلاو دهجلا دعب الإ

 دعب ْني مكب وُِقَْت محلي .اهيف متمصتخاو متفلتخا «ابيف متأراّداف ًاسفن

 ُرَجَفتَياَمَل د 03 و ةَراَجل كى ف نم هب أدتبا ام عيمج ىلع ىنعما ين ٌمَقُم اذه]
 5 ود و وعدم عه همس لو 4 25051050 32 منك ام ج جرخم هللاوؤ» .[ةرقبلا ناش

 َنيَوَملأ ني حريم ادور ُةوُبِرْضا انلقفإل :1/ َنوبيعُت 4نومثكت

 هل وا مار رغم هس هس ةلصاح ٌةزجعم اف ةرقبلا ءاضعأ نم «اهضعبب

 َنوُلَمَعَتاَمَع ٍلْفَعيَل موطأ يسكن لبيان هتايأ مكيرُيو قوملا هللا يبحُي كلذكإل هب

 برخل)
 هتف ٌقِدِرُف َناَكَدَكَو كَل سوي ن 2 0 َنوُعَمظنفأ 2# ا :لاقف ماقف يب يبحف هوبرضف ؛ .«نولقعت مكّلعل

 ىلع ىلاعت هّبن دقو .ًاّيم داع مث «نالف يلق

 وُلَفَعاَم دَعَب رقي ةوفَرحي مثلآ َملَك وَمَن 0 رمأ نم هودهاش امب ىقوملا هئايحإو هتردق
 اَنَماَءْأَوْلاَقْأوبَماَءَن َنيذَلاَدإَ © 9 كسرونكتي هَ لالا تايآ نم هودهاش ام لع مه ًاعيرقتو ّك#أ ا أم .٠ ا هس سرك ال ليئارسإ يببل اخيبوت ىلاعت لوقي 3 ليتقلا
 هذ أ مارون رك هس 2 دعب نم مكُبولق تَسَق مثال :قوملا هئايحإو

 0 وُلاَق ضم 1 صعب الخاذ و نيلت ال يتلا #ةراجحلاك يهفإ» هلك 4كلذ

 (9) نولَقعُن الفأ دردنع َكَنِع وب كوخ اسيل كَل هَل ةيساق مهولق تراص ,4ًةوْسَق دش وألل

 امل ةراجحلا َنِم نوط اهتوسقل جالِع ال

 ققشي امل اهنم نو ُراهنألا همم ٌرَجفتي
 ْنم طيبي اَمَل اهنم ّنإو ءاملا هم ٌجرخيف
 نم مهل ٌديعوو ٌديدهم اذه يف] .«نولمعت اًسع لفاغب هللا اَموإ» ءٌقحلا نم هيلإ نْوَعْدُت اًمع مكبولق نم نيل ةراجحلا نم نإو هللا ةيشخ

 نوعمسي مهم :ةيرف ناك دقوإ» مبولق ثق ام دعب نم دويل مكل مكل داقتي نأ «مكل اونمؤُي نأإ» نونمؤملا اميأ (َنوُعمطَفأِ ا/ © [ىلاعت هللا

 يف نوماوخُم هنأ «نوملعي مهوإ» ٍةريصب ىلع هومهف «هولقع ام ددعب نمل ًاقح اهبف لطابلاو ًالطاب ّنحلا ايف نولعجي نووي مث هللا مالك
 امب مهنوثّدحتأ اولاق ضعب ىلإ مهّصعب الخ اذإوإ» ةّصاخ مكيلإ هّنكلو هللا لوسر مكبحاص نأ 4انمأ اولاق اونمآ نيذلا اوقّل اذإو» 5 هفيرحت
 لاق !؟«نوُأقعت الفأإ» مكيلع ةجح مهل نوكيل «مكْير دع هب موُجاحُيلط يبن هنأ نوّرقُتو اذهب ّبرعلا اوثدحت ال ؟مكيلع ُهّللا حتف

 لهأ نم مهؤاسؤُر لاقف ««نمّؤم الإ ةنيدملا ةبصق انيلع ٌنلخدي. الو :لاق دق ملسو هلاو هيلع هللا ىلصوللا لوسر ناك :ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع

 :ةنيدملا اولخد اذإ نولوقي اوناكو .رصعلا دعب مهلإ نوُعجريو كلا ةنيدملا نوتأي اوناكف ءانيلإ متعجر اذإ اورفكاو ءاّنمآ اوُلوُقَف اوُيهذا :قافنلاو رفكلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّيبن هللا ربخأ ملف «رفكلا ىلإ اوُعجر اوُعجر اذإف ءهّرمأو ملسو هلآو هيلعدللا لصهللا لوسر ربخ اوملعيل ؛نوملسم نحن
 .نولخدي اونوكي ملف ءمهنع كلذ عطق

31 

 دعبأ ّنِإو .بلقلل ةوسق هللا ركذ ريغب مالكلا ًةرثك ْنِإف هللا ركذ ريغب مالكلا اورثكتالا :لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نأ يذمرتلا هاورام بلقلا ةوسق بابسأ نمو ا/ 4 :ةيآلا
 ./57/4ج/ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «يساقلا ٌبلقلا هللا نم سانلا



 قبلا و كم

 0-0 ََ و ام 2 سب هرب مس ظل ورع

 59 لومل قا سندمرو وريم مَلَحَي هَل ًاَنأَن وملعت الوأ

 مه نإ 0 ديم متم
 يدب ب تكلا وبك ندب ليَ (© نبال

 ةَلِيلَقاَسَمَكءوِبَأوربَْسيِل هَل امة 7-3 م م مك حد هه 000
 ويايه مي تكاتك ها و مشل رس وكي زافاءاسم ء 0586 لل

 0 رس 2 وا سرس رس حس

 3 لوطن م ءهَدَهع هلأ فلم نلف اًدهع ِهَّدلأَدْنِعمت د

 ةكديس بك كج 63 توما امو 2 سس سمس ل 6-1 هل حسب نس مس هي ف سل

 مُهَراَنلأَبَحَص آكل أ متيطَح وب تلكككو

 تَكيلِدَصلا اولريصو أ وثم َسْلاَو () َنوُددَحاَهِيف

 ْدِإَو 7 توُديدَخ ايف مُهَو ٍةَنَجْلا ُبَحْصَأ َكِيِكَوَ

 نيدلولايَو سال إنو ُدََُساَل لي رَسِإ إب َقَكِماَنَّذَحَأ

 أول وفو نيجحتسمْلاَو و لَتَسْلاَو قَرَفْلا ىِزَو اًناَسَحِإ

 ب ركل وكصصلا وثوم نياك
 ا رسنَأَو 03 0

1 

 ُملعي هللا نأ نوملمعي الَوأل :7

 هيلع هللا ىلص و دامحمب مهرفك نم 4 نوّرسُي ام
 يف مهدنع ًابوتكم هنودجي مهو ملسو هلاو

 باحصأل اولاق نيح © وُلعُي اموإ» ؟ةاروتلا

 :7/6 انمآ :ملسو هلاو هيلعهللا لص دمحم
 يِنامأ الإ باتكلا نوملعي ال نوُيمأ مهنموإ

 نوُيَمأ باتكلا لهأ نمو 4نوثظي الإ ْمُه نإو
 «ّنظلاب ينامأ الإ باتكلا يف ام نوردي ال
 مينكلو ًاعيش باهكلا نم نوهقفي ال

 كتّوبن نودحجي مهو بيذاكألا نوصرختي
 باتكلا نوُبتكي نيذلل ليوفإ» نظلاب

 ارتشيل هل دنع نب اذه نووي مث مسدبأ
 مهدي ديأ ٌثبتك اَمِم مه ليوف ًاليلق انق هب

 رخآ ٌفئص ءالؤه «نوبسكي اَمِم مه ليوو
 :ليولاوا .لالضلا ىلإ ةاعّدلا مهو «دويملا نم

 ف ,لزنأ متهج يف ٍداو وهو .زامدلاو كالحل
 ءاوبحأ ام اهيف اوداز «ةاروتلا اوفّرح مهّنأل دوبيلا
 هللا ىلص دمحم مسا اوحتو ءاوهرك ام اهنم اوحمو
 هللا بضغ كلذلو «ةاروتلا نم ملسو هلاو هيلع
 تناك] 4آليلق أنت هب اورتشيلا» مهءاع
 اونيَب نإ اوفاخف بساكمو ةساير رابحألل
 بهذت نأ ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم ةفص

 ليووإ [اورّيغ مث نمف ءمهلكامو مهتساير
 ناعهبلاو بذكلا نم 4نوبسكي امم مه
 اولاقوإ» 8٠١: [مهلعفل ًاظيلغت ليولا َرَركو]
 هللا لوقي 4ةدودعم ًاماّيأ الإ راَثلا انّسَمَت ْنل

 نم مهسفنأل هوعّدا ايف دوبيلا نع ارابخإ ىلاعت

 مث «تادودعم ًاماَيأ اَّلِإ ُرانلا ٍمهّسَت نل مهن
 لق :هلوقب كلذ ميملع هللا ٌةرف ءاهنم نوجني

 هب ثطاحأو َةئّيس بسك نم ىلبإل 8١: !؟هيلع ءارتفالاو بذكلا نم «نوملعت الام هللا ىلع نولوقت ْمأأظ كلذب «ًادهع هللا دنع متذحتأ
 لثمب «ةكتيطخ هب ثطاحأو يس َبَسُكل نم لب «نوبتشت اك الو متينَع اك رمألا سيل «نوُدِلاخ اهيف مه رانلا ٌُباحصأ كئتلوأف ُتئيطخ

 نودع اهيف مه ٍةَنحْلا ٌباحصأ كئلوأ ٍتاحلاصلا اوُلِمعو اونمآ نيذلاوإ :87 4نودلاخ اهيف مه رانلا ٌباحصأ كتلوأفإ هب جترفك ام

 ذإو» :8 هل عاطقنا ال ًادبأ هلهأ ىلع ميقُم ّرشلاو ريخلاب باوثلا ْنأ مهريخُي ءاهيف نيدلاخ ةنحلا مهلف هنيد نم متكرت امب لمعو «مترفك اهب َّنَمآ نم

 ب ىىلاعت هللا رك «ًاناسحإ نيدلاولابو هللا الإ نوُدّبعت ال ليئارسإ ينب قاغيم انذخأ

 كلذلو .هقلخ عيمج ّرمأ اذهبو ءئيش هب اوكرشُي الو هودبعي نأ ىلاعت مهرمأف «هنورك ذيو هنوفرعي مهو ًادمع اوضرعأو هلك كلذ نع اولوت مهّنأو
 امدعب ًانْسَحح سانلل اولوقي نأ مهرمأو «نوُصرعم متنأو مكنم ًاليلق ال ميلوت من مم ةاكرلا اوتآو ًةالصلا اوميقأو ًانْسُح ساتلل اوُلوقوإ» .مهقلخ
 ملسأ نم :يأ] . .مهنم ليلقلا الإ | مهروهظ ءارو هوكرتو كلذ نع اًولوت مهن ربخأ مث .ةاكزلاو ةالصلاب مهرمأو .لعفلاب مييلإ ناسحإلاب 0

 كلذ ىلع مهقاثيم هذخأو رماوألا م هب مهرمأ اع ليئارسإ ينب

 .اهنوّنمتي ئامأ ءباتكلا دنع نم وه نولوقيو « هللا باتك ينام ريغب ّنظلاب نوملكتي اوناكو ءائيش باتكلا نم نوملعي اونوكي مل دوبيلا نم ٌسانأ :ةيآلا هذه يف دهاجم لاق /4 :ةيآلا

 ./١/0١11ج ريثك نبا رييسفتأ
 يغتبتفا : :لاق ءامالك لب مع : :لاق ؟يح ٌدحأ ُكيدِلاو نم كل لهف» :لاق «ىلاعت هللا نم ّرجألا يختبأ ,داهجلاو ةرجم ا ىلع كُئيابأ :لاقف 20 يبنلا ىلإ لجر ءاج ملال :ةيآلا

 ./59١/نيحلاصلا ضاير/ .هيلع قفتم .(امهتبحص ٌنيِسحأَف «كيدلاو ىلإ عجراق» :لاق معن : :لاق ؟(ىلاعت هللا نم



 نوكفست ال مكقافيم انذخأ ذإ ذإو» :م5
 مث كرايد نم مكَسفنأ نوجرخت الو مءامد

 ًاركنم ىللاعت هللا لوقي «نودبشت متنأو متر
 هنوناعي اوناك امو ةنيدملاب اوناك نيذلا دوبل ىلع

 دوبي تناكو ؛جرزخلاو سوألا عم لاتقلا نم
 (ريضنلا ونبو ايت ونب) لئابق ثالث ةنيدملا

 «سوألا ءافلُ (ةظيرق ونب)و «جرزخلا ءافلُح
 عم قيرف لك لئاق لانق مهنيب بشن اذإف
 لقي دقو «هءادعأ يدوهيلا لتقيف «هئافلخ

 نم مهنوجرخيو رخآلا قيرفلا نم ًايدوهي

 يف مهيلع مارح كلذو ءاهيف ام نوبهتنيو مهتويب
 اهَراَرؤَأ ٌبرحلا تعضو اذإ م مهماتك

 ًالمع بولغملا قيرفلا نم ىراسألا اوكفتسا
 نونِمْؤُتْقَأ :ىلاعت لاق اذهلو «ةاروتلا مكعب
 كلذو] !؟# ضعبي ٌنورفكتو باتكلا ضعبب

 نوُلئقت ءالؤه منأ مثط م6 :[ةيآآلا ف 0

 مهرايد نم مكنم ًاقيرف نوُجرتو مكَسفنأ
 موقأي نو ناودعلاو .مثإلاب مييلع نوٌرهاظت
 مكيلع مّرحم وهو مهودافث ىَراسأ
 مكنم كلذ لعفي نم ًءازج امف ...مهجارخإ
 ةمايقلا َمويو اسيندلا ٍةايحلا يف ٌيزخ الإ
 مهتفلاخت ىلع ًءازج «باذعلا ٌدشأ ىلإ نوُدرُي
 اغب هللا امو# «هّرمأو هللا عرش

 ورَتْشا نيذلا كتلوأل 5 «نولمعت

 7 اهوراتخاو «ٍةّرِخآلاب ايندلا ةايحلا
 ةعاس مهنع رتفي ال 4باذعلا مهنع ُففَخُي

 ٌرصان مه سيلو «نورصنُي مه الوإ» ةدحاو
 مئادلا باذعلا نم هيف مهاامث مهذقني

 دقلوإ» :ما/ هنم مهريجي الو «يدمرسسلا

 ب ىلاعتو كرابت تعني * سّدقلا حوُرب هاندّيأو ِتانّيبلا ميرم نبا ىسيع انيتاو لسرلاب هددعت نِمانيفقو تاتكلا ىسوم انيتآ
 نم نييبنلاو لسرلا لسرأو ءاهّرمأ اوفلاخخو اهوفّرحف ةاروتلا ىموم ىقآ هنأ ىلاعت ٌركذف ,مهءاوهأ نوعبّتي مه امنإو «ءايبنألا ىلع رابكتسالاو ةفلاخماو

 قابلا لوم هدا

 - ميسر داس سس رسم ار رس حرس

 َنوجِرحح اَلَو مك امد ن َنوُكْفَشال ْمكَفكِيِمَنَْدَحَأ دِإَو

 »و ىو هاد 2 222+ ا

 09 َنوُدَبْدَ رْسَأَو غرر كريو ني مْكَسُفَنأ
 اًقيِرَف َنوُجْوَو ْكَسفنأ ل 2 ذأ

 رد نوجر حنو م تكرولذفت ِء .الؤكه متنأ ّ

 نول ملأ ونلَعَنورَهظَن مهري نم مكن

 00 ا ا 1 م

 مكر وهو هود عرس كو إو

2 02 
 تورك و بتكْلا ضْعَبِب َنْوُمِمْؤُمَفأ ْمُهُجاَرَحِ

 مال مُكحِنِم كد ُلَعْفَيِ مة اَمَهَضْعَبِي
 هه

 كَ كتوم ميول بتنا 5 املأ نع هةصر م
 ارق َنِدلاَك يلو (©) َنولَمَناَعَعِلِفَهَمااَم

 دما ْمُهَتَع ُفَصحياََ وآل ايا
 اماكتكَو بككلاىب هوم انتا َلَقلَو 03 0

 سى و لسا ءوِدَعَب
 هدي بتل

 62 هموم هتك أ تل لب أذل وُ ااَتَ 9 توئقايْوو ميكي يعن مكَسشنَأ كوب ال م اَمِيلوُسَر مم اجامل ء ٌنِسدهْلا حورب 7
1 
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 مهمأل الإ ! كلذ امو «هنولتقي ًاقيرفو «هنوبّذكُي ًاقيرفف ةلماعم أوسأ ًءايبنألا اولماعف ,«مرم نب ىسيعب ليئارسإ ينب ءايبنأ محن ىتح (هتعيرشب نومكحي هدعب

 عم اهولعف يتلا مهعئاظف «بئايبنأ عم اوعنص ام عنشأو] مهئاراو مهئاوهأل ةفلاخلا [هللا ماكحأب] مهنوتأي

 انبولق اولاقوط 4 اذهو «نولتقت ًاقيرفو متبذك ًاقيرفف متربكتسا ْمُكْسفنَأ ىوبت الامب ُلوسر مءاج امّلكفأإل : :ىلاعت هللا لاق «[لوتبلا ةرهاطلا

 ىلص دمحمب نمْؤُي نم مهنم ليلق 4نوضْوُي ام ًاليلقفإط ءريخ لك نم مهدعبأو هللا مهدرط «مهرفكب هللا ْمُهَعل لبإط «يهت الو هقفت ال (ٌفْلُع

 .ملسو هلآو هيلعمللا

 تغلب ول مدا نبااي «يلابأالو «كنم ناكام ىلع كل ٌترفغ يتتوجرو ينتوعدام كن مدآ َنئاي :ىلاعت هللا لاقذ :لوقي يع هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نع 8 :ةيآلا

 .نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا اور «ةرفغم اهرب كّبتأل «ائيش يل كرشنال ينتيقل مث ءاياطخ ضرألا ارب نتتأ ول مدآ ن نبااي ءكل ٌثرفغ يتترفغتسا م «ءامسلا َناَنَع كبوُيَذ

 ث نإ :هيَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 ./؟58/4ج بيغرتلا

 :لاق !هللا لوسراي معن :انلق «؟هل نولوقيام لوأامو ؛ةمايقلا موي نينمؤملل لجوّزع هللا لوقيام ُلّوأام مكئأبنأ مش

 يف يرذنملا هنّسحو .دمحأ هاور !!«يترفغم مكل ٌتبجو دق :لوقيف «َكلئرفغمو َكَوْفَع اًنوجر : نولوقيف ؟مل ؛لوقيف !!اّبراي معن :نولوقيف ؟يلاقل ْمئببحأ له :نينمؤملل لوقي َلجوّرع هللا ْنإ»

 دانملاو ٌوملاب ليئارسإ ينب

 1 ف هولاق امو «ليئاربجي هللا ُهَدِيَأ يذلا ىسيع



 الا و د11

 سل حراس اَملُوَر 2 > سس رول ساس ل سس يي
 أوناَكَو َمُهَعَماَمْل ٌفَدَصُم هلأ دنع نم بانك ْمُهَءآَج

 دص سلس 2 ول هلت ذآ وَ هع هدمو 3

 ٌوداَبِعنِم ُءاَميْنَمَلَع يضف نم ُهّللأ َلْرَْي نأ مَعَ هَل
 وو و وربع م . همس تمس ع ه7 00 204 سس

 تريهم ٌباذع نب ل لو بضع لع , د وءأف
 ا 2 م 1

 ميما ميثم مهل َلِقادِإَو ©

 اقر اًقّدَصُم ٌقَسْلَاَوْهَوُم ءآرَو امي كد وهكَيَواَمَتَِع 21 انَلَعَلن

 مث فك ب هنآ آيدول مهم مهَعَماَمِل

 تدل سموم مك ةآَج دَعلَو # (8) ] َكَريِنِمّؤُم

 69 توي شنأو ويقين لجيل ذَتَغأَمَ

 أوُدُح روطلا م ُكَفوقاَسَعََرَو مُكَفَمانْذَحَ دإَو

 اَنيِصَعَواَنْعيسأولاَاوعمن أوُعَمْسَأَو ْوَوُفِب مُكحَسدَتاَءآَم

 لك َمِهْزُحِب ]جهلا ع ويوم يف أوُرْشَأَو

 79 َييِمْؤُم حكمي هب مُكحرْمأَي امتي

1 

 نم باك دوبيلا ؟مهءاج انوظ 5

 دمحم ىلع هلزنأ يذلا نآرقلا وهو هللا دنع
 امل قٌدصُمل ملسو هلآو هيلع هللا لص
 لبق نم اوناكوإ «ةاروتلا نم «مهعم
 لبق اوناك دقو «اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي
 اذهب ملسو هلآو هيلع هللا ىلض لوسرلا ءيجب
 مهئادعأ ىلع هئيجمب تورصنتسي باتكلا

 ُتعبُيس هنإ :نولوقي :مهولتاق اذإ نيكرشملا
 «مرإو ٍداع لتقف هعم مكلتقن نامزلا رخآ يف يبن

 املف «هب اورفك اوفّرع ام مهءاج املفإ
 مهل لاقف هب اورفك شيرق نم ُهَلوسر هللا تعب

 :ةملس نب دوادو ءاربلا نيرشبو لبج نيْذاعُم
 منك دقف ءاوملسأو هللا اوقتا ٌدوهي ٌرشعم اي
 هلاو هيلع هللا ىللص دمحم انيلع نوحفتست

 ثوعبم هنأب اننوربختو كرش لهأ نحنو ملسو
 مكشم نب مالس لاقف !؟هتفضب هنوفصتو
 امو :هفرعن ٍءيشب انءاج ام :ريضنلا ينب وخأ
 ىلع هللا ٌةنعلف» مكل ٌركذن انك يذلاب وه
 هب اورتشا امسشبإل : 4.٠ دوييلا عنيرفاكا

 رفكلا ن سس مهَسفنُأ هب اوعاب نأب «مهَسفن

 نم يغب دمحم ىلع هللا لزنأ 7
 هلضف نم هللا َلزُي نأ)ل ةيهاركلاو دسحلا

 يبنلا هللا لعج نأب «هدابع نم ٌءاشي نم ىلع

 امب ؟بضغ ىلع بضغب اوؤابفإ» مهريغ نم
 مهرفكبو «ةاروتلا عييضتب بضغلا اوبجوتسا
 نيرفاكللوإ) ييإ لاه هللا ةفعب يذلا يبنلا اذهب

 :431 ةرخآلاو ايندلا يف «نيهُم ٌباذع

 لهأ نم مهلاشمأو دوهبلل مهل لبق اذإوإف
 دمحم ىلع 4هللا لزنأ امب اونمآط باتكلا

 ةاروتلا ءارو امب :يأ] «4هءارو امب نورفكيو# كلذب الإ ٌرِقن الو «ليجنإلاو اروتلا نم «انيلع َلزْنَأ امب نمو د اولاقإط ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ةاروتلا نم «مهعم ل ًاقّدصُم قحلا» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع َلِزْنَأ ام نأ نوملعي مهو «مهعم ل ًاقّدَصُم قحلا وهوإب «[ليجنإلاو

 لزنأ امب «نينهؤم متنك نإ لبق نم هللا ءايبنأ نولعقت مَ انيلع لَ مب نمو :اولاق هللا لزنأ امب اونما مهل تلق اذإ :دوهملل دمحاي لق ليجنالاو

 لوسر هنأ ىلع تاحضاولا تايآلاب «تانيبلاب ىموم م ءاج دقلو# : كن مهل ٌرييعتو «انيلع لن مب ٌنِمْونل :موق يف مف بيذكت كلذو !؟هّللا

 هناحبس ُدّدعي : :49 لجعلا ةدابع نم هومتعنص يذلا عينصلا اذه يف « نوم اظ متن ذأو هدعب نم َلَجعلا متذحتا مث فلل الإ هلإ ال هنأو هللا

 ٌبح «مهولق يف اوبِرْضَأو انيصعو انعمس اولاقإلو هوفلاخ مث هولبق ىتح ؛مهلع ٌروطلا عفر ىتح مهضارعإو مهّوتعو قائيملل مهتفلاغو مهأطخ
 هذه متلعف دقو ناميإلا مكسفنأل نوعدت فيك « نينهؤم منك نإ مكئاعإ دب م رمأي امسب لقي «مهولق ىلإ صلت ىح « مهرفكب لجعلال

 .مكبونذ ربكأ اذهو «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم مرفكو ؛رهدلا ميدق يف لجعلا ةدابع نم «ةحيبقلا ليعافالا

 امبو «يب اونمْوُيو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانا لتاقأ نأ ثرمأ» :لاق ملصو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يلأ نع 0/1ج هحيحص يف ملسم ىور ل4 :ةيآلا هحيحص يف ملسم ىور 86 :ةيآلا

 امب رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق ْنَم» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ "5ص ًاضيأ ىورو .(هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب آلإ مهّلاومأو مهعامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف هب تعج
 الإ ! ءامييف كاش ريغ ءٌديع امهب هللا ىّقليال ءللا لوسر ينو هللا الإ هلإال نأ ُدبشأ» :لاق ْنَم نأ هع هللا لوسر نع ه" ص ًاضيأ ىورو هللا ىلع ُهباسحو هةمدو هلام َموَح هللا نود نم دبعُي

 ىلإ اهاقلأ ٌهّيملكو «هتمأ ٌنباو هللا ُدبع ىسيع أو ٌهّلوسرو ُُدبع ًادمحم نو هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ ٌدهشأ :لاق ْنَمد :لاق هيَ هللا لوسر نأ 0/ ص ًاضيأ ىورو .«ةنحلا لخد

 .هًءاش ةيئافلا ةّنجلا باوبأ يأ نم هللا هلخدأ ٌقح َراَنلا ْنأو ٌقح نما َنأو هنم ٌحورو ميرم



 ٌةرخآلا ٌرادلا مكل ثناك نإ لقط :4
 اوُنمتف سانلا ِنوُد نم ةصلاخ هللا دنع
 ىلع توملاب اوعدا «نيقداص منك نإ ََت وملا

 لوسر ىلع كلذ ايف ءبذكأ نيقيرفلا يأ
 ْنلوإَظ :48 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا
 امب مهملعُي «مهديأ َتَمَدق امب ًادبأ ُهْوُنمتي
 وثم ولو «كلذب رفكلاو لب ملعلا نم مهدنع

 يدوب ضرألا ىلع يقب ام كلذ مهل لاق موي |

 نلو# رانلا نم مهّدِعاقم ارو .تام الإ
 ةايحلا نأل 4 مه.ديأ ْثمدق امب أدبأ هوئمتي

 ءوس نم نوملعي امل ةميظع ةزيزع مهدنع

 «نيملاظلاب ملع هللاوإ «توملا دعب مهام

 ىلع سانلا صّرخأ مسهندجتأوإل 5
 مهلام نم نوملعي امل رمعلا لوط ىلع 4ةايح

 نجس ايندلا نأل ؛ةرساخلا هللا دنع مهتبقاعو

 «اوكرشأ نيذلا نموإ# رفاكلا ةنجو نمؤملا
 ول مهدحأ دوي نيكرشملا نم صرحأ مهو
 #رَمعُي اول يدوبلا د دوي «ةنس فلأ ٌرّمَعُي رات و

 نم ٍهِجِزَْحْرْمِب وه اموإ» «ةايحلا لوط بحي
 نم هنيغمب كاذ امف َرَمعُي نأ باذعلا

 مع يصب هللاوط هنم هيجنم الو باذعلا

 ليرح اودع ناك نم لكل : 64 «نولمعي

 نيب امل ًاقّدصُم هللا ٍنذِإِب كبلق ىلع ُهَلَرن ُهَنِإف

 ةيآلا هذه «نينمؤملل ىرشُبو ئدشو ؛ هيدي

 ودع َليربج نأ اومعز ْذِإ دوبيلل ًاباوج تلون
 ليئاكيم نإ :اولاقو مهل يلو ليئاكيم نأو مه

 0 لزني ليربجو «ثيغلاو ةمحرلاب لزتي
 نَم لق : :هللا لزنأف ةمقنلاو
 نذإب كبلق ىلع ُهَلْزَ  هنإف ٌليربجل ًاًردع

 04 م هس وش ةس كو 2 | رت

 نيمااظل أي ميلع هللا مهيأ ٌتَمَّدَق َدَقاَمِيا دب اة

 تيل وَسلَع سياتل تم صو مَع دج َدجَتََو (©)
 دامو مع اًمَوَدَنَس 1 ارسمي َول م 1

 اتاك بذل
 زث© كروت 50

 منكَ هتف َلِدِرَبِحَل اودع َساآَكَنَم

 يرجو وضد يك مو هَل َ بوعمكَس

 آَسْلَزَأَدَعَلَو 02 نِسِرْف 0 ل ٌو دع هللا َكرِإَف لَك ِيِمَو

 © فكل ال هرراك تام تي تا كل

 0 مقلوْديِوْمدَما دَهَعأوُدهنعامَلَُي
 اوسر مه [َجاَمَلَو 7 َنوُيمّْؤْماَل

 ككل او أكدوا فرص
 (7) توُملَعي ال م مَن مروه ارووللا بتك
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 ِهلُّسُرَو هتكئالمو هلل اودع ناك نمإ : 94/ :ىلاعت لاق كلذلو «لسرلا عيمجب رفكلا همزلي لوسرب رفك نمو هللا لّسَر نم لوسر وهف للا

 (ةُئمصخ ُهَمصخ ُثنك نم» :حيحصلا ثيدحلا يفو «ةرخآلاو ايندلا َريسخ دقف ُةّودع هللا ناك نمو 4 نيرفاكلل و ودع هللا نإف لاكيمو ليربجو

 يذلا دهعلاب مهّركذ [دويهيلا :يأ] «نوقسافلا الإ اب ُرفكي اموؤنا كتوبن ىلع ٍتاحضاو 4 ٍتانّيب ٍتايآط دمحم اي 4كيلإ انلزنأ دقلو# : 14

 ًادهع اودهاع امّلكَوأ» : ٠٠٠ ىلاعت لاقف دوهعلا مهذبنب مهّمذ هللا لزنأف ءًاقاثيم انيلع ٌلحنأ امو ءرلمحم يف انيل ! دهع امهللاو :اولاقف :مهيلع ّدخأ

 املو» : ١ ٠ ٠١ ادغ نوضقنيو مويلا نودهاعُي ,هوذبنو ُةوُضقن الإ هيلع نودهاعُي ٌدهع ضرألا يف سيلف (نونمؤي ال ْمهُرثكأ لب مينم قيرف ُهَذ

 دمحم مهءاج امل «نوملعي ال مهنأك مه ٍروُهَظ َءارو هللا بانك تاتكلا اوتوأ نيذلا نم قيرف َلَبَت مهعم امل ٌقّدصم هللا دنع نم ٌلوسر مهءاج

 «تورامو توراه رحسو فصأ باتكب اوذحأو «ةاروتلا اوذبنف «نارقلاو ٌةاروتلا تقفتاف اه :هومصاخف ةاروتلاب هوضراع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 [:هناحبس لاق اذهوَ هب اودحجو ٌةومتكو مهملع اوُدبنف «نارقلا قفاوي ملف

 تك للا لوسر َنوُِهامُي نيذلا جرخ ولو هرانلا نم مهدعاقم اوألو اونا توما انت دوهملا نأ ول» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انغلب :هريسفت يف ريرج نبا لاق 4 :ةيآلا
 .[كباذع 5 لزنأف :رفكلا ىلع ٌتنك وأ بذاك بنك نإ مهللا :لوقيف يعادلا موقي نأ ةلهابملاو] ًالامو ًالهأ نودجيال اوعجرل [نارجن ىراصن دفو مهو]

 هونمتيل اوناكام هللاو ال :لاق ؟نيتيم اوناك مهارتأ «توملا اونمع مه ليق نيح توملا اويحأ مهنأ ول : :روصنم نب دابع هل لاق ؛ميمديأ تمّدق امي هوتمتيل اوناكام :هللا لورق يف نسحلا نعو

 .©#نيماظلاب ملع هللاو مهديأ تمّدق امب ًادبأ هوتمتي نلوإ» :تعمسام هللا لاق دقو

 ٍتاومسلا ٌرطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا» :لوقي ليللا نم ماق اذإ ناك مي هنأ حيحصلا يفف ة «هئاعد يف ليفارسإو ليربج نيب نرقُي هَِم هللا لوسر ناك ةا/ :ةيآلا
 ./١/117ج ريثك نبا/ «مقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدهم كّنِإ «كِنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل يندها «نوفلتخي هيف اوناك ايف كدابع َنيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو



 دص ل "ا لس هب د ل هم

 0 نطل اوُلْئَتاَمْأوعَبَتَأَو

 َساّنلأ َنوُمَلعَياوُرَمَك 22 أَنَلَو ُنمَيَلَم
 تس عسل 0 1-1 هم 4 قس

 َتورْمَو توردَه كلاييكملتلا لِزن |
 ص وتس 55 2 ا ير ياما ل 1 0

 2١ لس رس

 دوو زعلان ايسوب : وشر كما . هن َنوُمَلَعَتَيم

 ِكْلُم ىلع نيطايشلا اوُلتت ام اوُعبتاوإ» : ٠١
 بتاك فصا ناك :سابع نبا لاق نايس

 ثييطايشلا ةتجرخأ نابلس تام املف هي

 :اولاقو أرفكو ًارحس نيرطس لك نيب اوبتكف
 ةرفكأف لاق ءابب لمعي نايلس ناك يذلا اذه

 ملف سانلا ءاملع فقوو وبس سانلا لاهج

 ىلع هللا لزنأ ىتح هنوبسي سانلا لاهج لزي
 اوعبتاوإ» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 وعي هد ذإبالإ وح دحأ نيس هب َنيَرآَصَصِي مُهاَمَو و يسر . 5 2025 را ذآ
 ُدَقَلَو

 1 ارم هه 2 2 4 .٠

 دياتك ولع ثم َةرخآل |ىقَهلاَم

 ارك 9< توُمَلَكَيأو اكول ٌمُهَسْسنَأ وماء رسم - رم ود ل مك ع سل
 6-0 رقد م ا نه رس عسل 6 حس هه هر

 َتوُملَعَياَو دل هتان نة اما

 وفا ووفمال ام
 ري ج ّ 2 ا
 (9 ٌمِيَأُد دع. هبيرفدكحاإأوعَمْس م 2

 2 را بتك انا
 أَو مكين يريح 0 ٌلدي هما هس عسا شل يع 52 6

 الإ «هللا نذإب الإ راحأ نم هب نيّراضب أذ 6 32 و ب 3 0000007 0 1 . 0 8 1 يي نس ل 0-0-7 مسا.

 مهنيد يف «مهرضي ام نوملعتيوإ هللا ءاضقب ه2 2 220 -
 ارتشا نَمَل اوُمِلَع دقلو ,.مهعفني الوإب 11

 يف بيصن نم هل ام 4قالخ ةرخآلا يف هل ام

 «اؤقتاوإط «هلوسرو هللاب «اونمأ مهنأ ولو : ٠١ " "24نوملعي اوناك ول مهَسفنأ هب اًورش ام سئبلوإ» [:هلوقب ىلاعت هللا مهّمذ كلذلو] ةرخآلا

 ٌتاذع نيرفاكللو اوعمساو انقل اولوقو انعار اولوقت ال اونمآ نيذلا اهُّيأ اي: ٠ ؟ «توملعب ونك ولولا دنع نمل ريح يتلو ناش

 انعار :نولوقي «صيقنتلا نم هنودصقي امل ةيروت هيف ام مالكلا نم نوناعُي اوناكو «مهاَعِفو مهاقم يف دوهيلاب اوهبشعي تي نأ نينم ٌّوملا ىلاعت هلا ىبن «ملأ

 نم اورفك نيذلا دوي ام : ١ .ه « ملأ ثباذع نيرفاكللو اوعمساو انرظنا اولوقوإ» :لاقو اهنع هللا ىبنف هللا ٌنئاعل مهيلع ةنوعرلاب نوُروُيو

 ىلاعت هّبنو «نيكرشم او باتكلا لهأ نم نيرفاكلاةوادع ةَّدِش ىلاعت كلذب نّيبُي «مكُبر نم ريخ نم مكيلع لري نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ

 ٌءاشي نم هتمحرب صتخي هللاوإل :ىلاعت لونقي ثيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ينل هعرش يذلا لماكلا ماعلا عرشلا نم نينمّوملا ىلع هب معنأ ام ىلع

 .4 مظعلا ٍلضفلا وذ ُهللاو

 .هيلع دوبيلا هارتفا امت ةيركلا تايآلا هذهب ىلاعتللا هأربف نارقلا ءاج ىتح ءرفكلاو رحسلاب نايلس انديس نومبتي ًاروهد دوبيلا ٌرمتسا دقل (1)

 رحاَّوَس ثالث انلتقف :ةَدْبَع نب ةلجب لاق «(ةرحاسو رحاس لك اولتقا كر :ٌبتك باطخلا نب رمع نأ هحيحص يف يراخبلا جرخأ ٠ ها" :ةيآلا

 «قحلاب الإ هللا مّرح يتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو «هللاب كرشلا» :لاق ؟ٌنُهامو !هللا لوسراي :اولاق «تاقبوُلا عبسلا اوينتجا» :لاق هَْيَع يبنلا نع ةريره يلأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نيصح نب نارمع نع ديج دانسإب رازبلا ىورو ««تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو ءْفحّرلا موي يّلوتلاو «ميتيلا لام لكأو ءابّرلا لكأو

 هرجاو رحاسلا ىلإ بهذ يأ] هل رجس وأ ٌرحس وأ [هقدصف نهاكلا ىلإ بهذ يأ] هل َنّهكُت وأ َنّهكت وأ [مهقّدصف هل ساّنلا مءاشت وأ «ءيشلاب معاشت يأ] هل رّيطُ وأ ٌريطت نم اّنم سيلا
 ./"9  ”4/١ج بيغرتلا/.«ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقّدصف انهاك ىتأ نمو [هتذوعش قدصو

 ٌرفك اهو «ناهلس ِكْلُم ىلع نيطايشلا اولتت ام

 نوملعي اورفك نيطايشلا نكلو نايلس
 «نيكلملا ىلع َلِزنَأ اموإ» .«يرحسلا سانلا

 ٌرفك اموإف هلوق يف فوطعمو ةفان (ام)
 ٌرحسلا نأ نومعزي دوهملا نأ كلذو نابلس

 هللا مهبذكأف «ليئاكيمو ليربج هب َلزن
 ؛نيطايشلا نم لدب «تورامو توراهإ»و

 تورامو توراه لباب رحسلا سانلا نوملعُي
 نحن اهإ الوقي ىتح لحأ نم نامّلعُي اموإ»

 رفكت الف هب انيلتبا نحن امنإ (ُرفكت الف ةسف

 :هل الاق ىبأ اذإف ءعرحسلا نم هنارّذحُي :يأ]

 هنم جرخ لاب اذإف «هيلع ْلّبَف دامرلا اذه تن

 رفاك الإ رحسلا ىلع ئرتسجي الو ناهيإلا

 ِءرَكا نيب هب نوقرفُي ام امبنم نوُمَل عتيفإت
 مه اموإل ةمومذملا ليعافألا نم هجوزو

 فني اَلَو مهد هع اذ



 ُتبتام مِةيآ ْنِم خنت ام )65

 وأ «اهيمذن وأ» اهمُكَُح ٌلّدِبُبو اهطحت
 «اهلنم وأ اهنم ريخب ٍتأنإ» اديب ال اهكرتن
 نم «نيفلكملا ةحلصم ىلإ ةبسدلاب مكحلا يف

 ملعت ْمْلَأأط يبن وأ رمأ وأ .ةصخر وأ فيفخت

 ملأ ٠١1: !؟«ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ
 4« ضرأل او تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت
 كلذكف «عزانم الب هل كلما نأ امكف ؛ةيآلا

 نأ نوديرت مأإ» ١١: ءاشي امب مكحلا هل

 «لبق نم ىّسوم َلِيْس اك مكلوسر اولأست
 ةرثك نع ةيآلا هذه يف نينمؤملا ىلاعتهللا ىبن
 نع ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاؤس

 يف ءاج اذهو .اهليصفت لبق ءاسيشألا

 نم ًامّرُج نيملسملا مظعأ ّنإ) :حيحصلا

 لجأ نم موف ءمّرحُي مل ٍءيش نع لأس
 ينورذ» :ملسم حيحص يفو .هتلأسم
 ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف مكتكرت ام

 مكترمأ اذإف «مهئايبنأ ىلع مهقالتخاو مهاؤس

 نع مكتيهن نإو ءمتعطتسا ام هنم اوتأف ٍرمأب

 ٍناميإلاب رفكلا ٍلّدبتي نموإط «هوبنتجاف ءيش
 َرفكلا ٍرتشي نم «ليبسلا ًءاوس لض دقف
 ىلإ ميقتسملا قيرطلا نع جرح دقف ناميإلاب

 ٍلهأ نم ٌريثك دو : ٠١4 لالضلاو لهجلا
 ًارافك مكناميإ دعب نم مكَتوُدرَي ول باتكلا
 مل نيت ام ددعب نم مهيسفنأ دنع نم ًادَسَح

 «ورمأب هلا تأي ىتح اوُحفصاو اوفغاف قحلا
 رافكلا قيرط:كولس نع هدابع ىلاعت دذحُي

 يف مهل مهتوادعب مهملعُيو «باتكلا لهأ نم

 نم هيلع نولمتشم مهامو رهاظلاو نطابلا

 ملأ نو ني مُكحَل امَورَلاَو توعتتلا كأم
 كلوش راؤكشنأ كويل © شالو

 نمل ابرهكْلأ ِلَّكَسَ ٌدسيَي نَمَو لق نم م روم َليَساَمْك

 لف د : نَتريَْكَدَو ا ٍلييَشلَأَءآَوَس َّلَصْدَعَم

 "حازت خيبر د سبات مورو بتكلا
 أوُهَعَأَم قَحْلأ مهل َنيَباَمِدَحَبأ نم هِضنَأ د نِعنم
 نا رمال َق أَي َّقَحأوُحّسْصآَو
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 اوُميقأوإط 1١١: #ٌريدق ءيش لك ىلع هللا َنإإف حنفلاو هللا ٌرصن ياي ىتح لامحالاو وفعلاب مهرمأبو «مهيبن لضفب مهملع عم نينمؤملل دسحلا
 نإ دي موي ةتبقاع مهدلع دوعيو مهعفني امب لاغتشالا ىلع ىلاعت مهنحي هللا دنع وجت ريخ نم مكيسفنأل اوُمّدقت امو ٌةاكرلا اوناو ًةالصلا

 عيضي الو لماع لمع نع لفغي اله ريصب نولمعتامب هللا نإإ ءدابشألا موقي مويو ايندلا ةايحلا يف ّرصنلا ُه هللا مه نكمي يح «ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا

 يي «ىراصت وأ ًادْوُه ناك نَم لإ ةّنللا لخدي ْنل اولاقوو» : لحد اهلثم ةءاسالابو ًاناسحإ ناسحالاب مهيزجيف ءيش هيلع ىفخنتي الو هيدل

 مهبذكأف ابتلي ىلع ناك نم الإ هبا لخدي نل هنأ ىراصنلاو دوهيلا نم ةفئاط لك تعّدل ُتيح هيف مه امب ىراصنلاو دويرلا رارتغا ىلاعت

 ايف «نيقداص متتك نإإ» كلذ ىلع مكتّبو مكتب 4م كناهُرُي اوتاه لق قح ريغب اهوُنَت يتلا #ميينامأ كلتإ» مهيونذب مهبْذعُم هنأ ربخأ امب
 الو هّير دنع ٌةّرجأ هلفإ» ةعيرشلل ًاقفاومو هدحوولل ًاصلاخ هلمع ناك «ٌنسحم وهوإل هيد (ُهَهْجوط صلخأ (ملسأ نم ىلبإ) : ١١7 هنوعدت

 .روُذحْملا نم نوفاخي ام مهنماو «ٌروجألا ليصحت كلذ ىلع ىلاعت مه نمض 4نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخ

 افّضلا مه لعجي نأو .هنوؤرقي ًاباتك ءامسلا نم مهيلع لّرتي نأو .ًاليبَق ةكئالملاو هللاب يتأي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا شيرق ٌرافك لأس دقف .خيبوتلا :مالكلا نعم 9١ :ةيآلا
 00 لج يبطرقلا| .ًايهذ

 هلام الإ داحأ نم اًنمام !هللا لوسراي :اولاق ؟؛هلام نم هيلإ ٌبحأ هئراو لام مكيأ» :ملسو هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع يفاسنلاو يراخبلا جرخأ ٠ :ةيآلا

 ./56]7ج يبطرقلا| .«ُترَخْأام كثراو لامو «تمّدقام كّنامد :يئاسنلا ظفلو هرحخأام هثراو َلامو ,مّدقام ُهّلام ّنإف» ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق «هثراو لام نم ٌبحأ

 لاعتذلا



 قبلا لو قلة

 رصتلأِتاَقَو ءْىَم َلَعَرصَتلَآت سكه وُهْبْلا او
 َلاَف َكِلَدَكَبَتِكْلا َنوُ دب مهو ِءْىَس لعد وهلا تسيل

 دك ا هللا اير يو تاتا

 يسم عئمئو لنمو ) وِ اع
 َناكاَمَكت 300 رك دينو
 ُىَرِخاَمّدل أوه يِؤبآَحاَل اهو ديد مه
 برعْلاَو قِرْسْلا هَ و ميظَح ُباَذَعَوَرْضِكآْلا يف ْمُهَلَو

 © ةييعؤب هلا توأم مولاتي
 ٍتومَصلَقاَم لبَسحِبْسَُد ولأ دقاوفاكَ
 يالا بوعتلا نبك © كت كفو لك راو
 َنيِدَلاَلََم © نكت كر ليام م َىَضَفاَدِإَ
 كليدك هي ِداَءآَنيِتَأَتَوَأ هَل اَمَمْلكُساَل ول َنوُمَلَحياَل
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 ٌمهبولُف تهم 6 ل حفلا ل

 مهضغابتو ٍمهّضقانت ىلاعت هللا نا

 نم دك نأ يضتقي لوقلا اذهو .مهيداعتو

 «ىرخألا هب تمر ايف تقدص نيتفئاصطلا

 نم هولاق اهف مهّمَذ يضتقي ةيآلا ٌرهاظ نكلو
 نولتي مهوإ» ؛كلذ فالخب مهملع

 ليجنإلاو ةاروتلا ةعيرش نوملعي مهو #باتكلا
 مهنكلو ٍتقو يف ةعورشم تناك دق امهنم لك
 لاق كلذكو» ادانعو ارفك مهنيب ايف اوُدحاحت

 تلاقو #مضوق لفم نوملعي ال نيذلا
 لهج اذهب نيب «دوبيلا لوق لشم ىراصنلا
 للافإ» لوقلا نم هولباقت اوف ىراصنلاو دوييلا
 «ةمايقلا موي مهنييإ» لصفي «مكحي
 «نوفلتخي هيف اوناك ايفإ» لدعلا هئاضقب

 نأ هللا جاسم َعَنَم ْنمم ُملظأ نموإ» : 1
 دوهيلا [لمشت ةيآلا هذه] « ,هردعما هيف رك ذي

 ؛ميرم نب ىسيعو دواد ناسل ىلع اوُعُل نيدذلا
 ىلص هللا لوسر اوجرخأ نيذلا نيكرسشملاو
 نم هوعنمو ,ةكم نم ملسو هلآو هيلع هللا
 امم مظعأ بارخ ّيَأف ؛ةبعكلا يف ةالصلا
 لِ اهولخدي نأ مهل ناك ام كئلوأ)» ؟اولعف

 اونكمُت ال ؛بلطلا هانعم ٌريخ اذه « نيفئاخ

 حتف امو ءافوخد نم مهيلع متردق اذإ ءالؤه

 يف ىدان ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 «(كرشم ماعلا دعب نجح ال الأو :لباقلا ماعلا

 ٌباذع ةرخآلا يف مهو ٌيِزَخ ايندلا يف مهإ)

 نم تيل ٍةمْرُح نم اوكهتنا ام ىلع «مظع
 هدنع هلل ريغ ءاعدو هلوح مانصألا بصن

 هيلع هللا لص لوسرلل ةيلست هيف اذه ©

 «ةكم نم اوجرخأ نيذلا هباحصأو ملسو ' هلاو

 مكل بيجتسأ يهجو كانهف «هللا ةجو مف مكهوجو «اولوت اهيأفإل ةرجملا دعب ًاربش رشع ةعبس سدقملا تب اولبقتساو ءمهدجسم اوقرافو
 ّدرلا ىلع اهملت يتلاو ةيآلا ذه تلمتشا : ١15 ٌءيش هنع بيغي ال مهلامعأب ميلع «لاضفالاو ةيافكلاب هقلدخ عسي ©ميلع ٌعساو هللا نإإ» مءاعد

 فيكف «ضرألاو تاومسلا يف ام هل لبإ» ًاريبك ًاولع كلذ نع هّرنت (هناحبسإ» :ىلاعت لاقف « ًادلو هلل ْنأ :مهاوعد يف مهبذكأف «ىراصنلا ىلع

 «ضرألاو ٍتاومسلا ُعيدب» : ١١117 ةيدوبعلاب هل نورقم «نوُثناق هل لكإ» ريظن هل سيلو هئايربكو هتمظع يف كراَشُم الو ؟دلو هل نوكي

 نَسُي «نوكيف نك هل لوقي انإف أرمأ ىضق اذإوإ» هتردقب لاو ريغ نم ىسيع حيسملا عدبأ يذلا وه :ىنعملاو «قبس لاثم ريغ ىلع امهقلاخ
 نم ُهَقلخ ّمدآ لثمك وللا دنع ىسيع َلثم نإ :هناحبس لاق ام «دارأ ام ,قفو ىلع نوكيف أرمأ رق اذإ هنأو هناطلُس مظعو هتردق لاك هناحبس

 انمّلكُيف هلل لقفءلوقت كهللا نم ًالوسر تنك نإ دمحم اي [:اولاق] «برعلا وكرشُم مه كلذ نيلئاقلا نإ : ١١48 «نوكيف ْنك هل لاق مث بارت

 نم ٌبولق برعلا يكرشم بولق تببتشا 4مهبولق تهباشت مهوق لثم مهلبق نم نيذلا لاق كلذكإ ةيآلا هذه هللا لزنأف «همالك ٌعمسن ىتح

 اهعم جاتحي ال امب ؟نونقوُي موقل ٍتايآآلا اني دقإط «ةرهج هللا ائرأ اولاقف كلذ نم ٌربكأ ىسوم اولأس دقفإ# [دوبملاك] دانعلاو رفكلا يف مهمّدقت
 .محجلا باحصأ نع َلأسُت نل «محملا باحصأ نع ُلَأْسَت الوإ)ل راّلاو ةّئملاب «ًاريذنو ًاريشب قحلاب َكانلسرأ انإ)» : 1١١8 رخآ لاوس ىلإ

 قربا 5 كويس
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 ذمتأ لأ ياحبسف ءأدلو يل نإ: هلوقف ّياّيإ همتش اًمأو ؛كلذ هل نكي ملو «يدبع ينمتشسو :لوقي لجو رع هلل نأ) :يراخبلا حيحص يف يورملا يسدقلا ثيدحلا يو ١15 :ةيآلا

ا ريسفت .(مهفاعُيو مهقزري وهو دلو هل نولعجي مهن هللا نم همس ٌىذأ ىلع ربصأ دحأالإ :نيحيحصلا يفو .(ادلو وأ ةبحاص
 م ١/٠ج ريثك نب



 قبلا ل كورا ىراصنلا الو دمحم اي دوبملا ٍتسيلو :: ٠

 «مهلب م َعبتت قحإل ًادبأ كنع ةيضارب

 هذآ هم س2 د ١ ل 06 وس خف 0 يي 1 اي ذأ

 تلق مهتلمو عينت وح ىرلصتلا الو دولا كنع ئضرت نأَو نإ دمحم اي لقط مهقفاوُيو مهيضرُي ام
 12 .ةملمر ورس»< ع رهو +26 ءوجمدو 4م رو حيحصلا نيّدلا وه «ىدهلا وه هللا ىدُه

 « ءاج ىلا دعب مه ءاوهأ تعبتأ ٍنيلو ئدمللا هللا ىَده يذلا دعب مهءاوهأ تعبتا نيلوإ لماكلا

 مهنا ريال نمط كلاَمرلوفآَب د لو نم ا نم ام مل نم عج
 - ءديلل تس كوع َِ نيف م كل اعل ه- هيف هتمأل ٌرمألاو ل هلأ باطخلا «ريصن

 سس رغ م او ىو 000 0 ص100 2006 مص 7 31 6 ِ

 فير بنمو -هي نونِمود 5 كلؤأدهت ات ٌّقَح نولي ب نكْلا قئارط عابتا نع ةمآلل ديدش ديعوو ديد

 530 2 20 مس بادو حج مرو ما هذ - 1 ١ م داس ص رج 2 20 م لوسر باحصأ مه ١: 71 ىراصنلاو دويملا

 لا تمعن اورد ذا لي ِءرَسِإ قمم ا توري مهكيلؤأف هتوالت قح نإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل
 27 و 20000 0 ارنا 6 هارقيو «همارح مرحيو هلالح لجيي ؛ 2 رتتمهج سس د ردص دل 2م عار عسسل ع هلزنأ اك هأرق ةمارح مرحي ُهلالح لحي نأ

 وب اوقت ّ 02 نيمللعل 20 تلَصف يف ٌركيلَع تمعن .هليوات ريغ ىلع ائيش هنم لواتي الو«هللا

 1 هس اسو عرج ريو م سوما #2 لس 0< 000 ا
 احهعفتالَو دعاهنم لّبقي ُلَبَقياَلَو انش ست نحْصَت رجال ىلإ هيلع لكشأ ام لكيو .ههبباشتمب نمؤيو

 ا سس وغير 0 هم ور وورو 00 ناميإلا قح «وهب نوسمؤي كئلوأإ» يملاع

 تكي ئسنإكأدإَو © [)) دورس مهام الطن ردص يف ةيالا هذه ريظن مّدقت 5

 لَلاَم يي رد نِمَوَلاَقاَماَمِإساَنللَكِعاَج قلقه 7 ىلع ثحاو ديكاتلل انهه ترركو «ةروسسل 2220 2 ْ ءىلاو ديكأتلل انهه تَرّركو ؛ةروسلا
 ١ يف همساو هتفص نودجي يذلا لوسرلا عابتا

 يتم َتيَكَمعَو ! َنيِمللَطلا ىدَهَعلاَتَي هتفص ٍنامك نم ىلاعت مهرذح : ١71 مهبتك
 مد م هاش 2 كمي ل هب معنأ ام ٍناتكو ءملسو هلاو هيلع هللا لص

 متهربإ ِْ هو َلَصمرتجو كم اوتو مهاربإ فرش ىلع ىلاعت هّبن :174 ميلع

 2 يمر ذَا عمي 2 ًأمامإ هلعج ىلاعت هللا نأو «مالسلا هيلع هليلخ
 و ا 7 و سلا هيلع كي

 عكرزلاو َنيفكعلاَو نيفب نيفياطلل قب رهط نأ ليسَ هفلك امب ماق نيح ديحوتلا يف هب ىدتقُي سانلل
 قروب ادك لع بره َّلاَق 6 دوُجّسلأ يتلا يهو «نهعأفإ يمهاونلاو رماوألا نم هللا ل 4 م

 0 وح 52 0 .هللا يف هموق قارف :نهَمأف ميهاربإ نم هللا ىلتبا

 ل لاقل ولولا مهنا متر يف هايإ هفذق ىلع هربصو هللا يف ذورمت هتجاحمو

 1 ملاكي ِراَتلاِباَدَعْلِإةمُ أ ا اليف مهتم املف .كلذب هللا هرمأ نيح هنبا ججذو .رانلا

 ٌكّلِعاج ينإإ» :هناحبس لاق كلذ ىلع ىضم

 3 يبن لكف 4يتيَرُذ نمو لاق ًامامإ سانلل
 لاقإل مالسلا هيلع هتيرذ نمف هللا هلسرأ

 ةباثم َتيبلا ااعج ذو : ١ دهع ملاظل سيلف «هعيطُت نأ هملظ يف ملاظل دهع الو ءهب ىدتقُيالاظ ًامامإ لعجأ ال 4نيملاظلا يدهع لاني ال
 مهوح نم ُسانلا ٌفطختُي ةيلهاجلا يف اوناك دقو ءردعلا نم ًتفأوإ» هيلإ | نودوعي مث مهيلهأ ىلإ نوعجري مث هنوتأي ًارَطَو هنم نوضقي ال 6سانلل

 ماع لك هيلإ ٌدّدرتتو ,هيلإ نحو حاورألا هيلإ قاتشت ًالحم هلعج يأ ؛«سانلل ةباثم هلعج نأ تيبلا فرش ىلاعت ركذي ةيآلا هذه يفو .نونما مهو

 مهاربإ ىلإ انذهعوو» ءانبلا عفترا امل «ةراجحلا ليعامسإ ٍلوانيو هيلع موقي ناكف ءةمحر هللا هلعج يذلا ٌرجيحلا «ىّلصم مهاربإ ماقم نم اوذختاوو»

 «راصمألا نم هونأ ٍنيذلا مهو «نيفئاطلل سجرلاو رولا ْثْفّرلاو ناثوألا نم هارهطي نأ امهرمأ «نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب ارهط نأ ليعامإو
 :هللا لزنأف «سانلا َنوُد نينمؤملا ىلع [هءاعد رجحي مالسلا هيلع هنأك] : ١75 نوُلصملا مهو «دوجسلا عكر لاوإ» «هدنع اوماقأ نيذلا نيفكاعلاو

 ءايندلا يف هعاتم دعب «ريصملا سئيو ٍرانلا باذع ىلإ ُةَرطْضُأ مه ًاليلق مهعتمأ ؟مهقزرأ ال ًاقلخ ٌقلخأأ 4البلق هغتمأفإط ًاضيأ 4رفك نموإت

 .ردتقم زيزع ذأ مهذخأي 5 مهلهميو مهرظني ىلاعت هنأ :هانعمو

 «عابب أَعاَب مكلبق ناك نم َةَنُس ّنُعبتتل» : هلع هللا لوسر لاق .ىراصنلاو دوما عابتا نم ةمألل ديدش ريذحت هيفو ءهتمأ هب دوصقملو هيَ يبنلا ىلإ ةجوم ٌباطخلا اذه :ةيالا

 ./1177/5١1ج حيحص وهو هجام نيا هاورإ . !؟«نذإ ْنَمْف» :لاق ؟ىراصتنلاو ٌدوبملا هللا لوسراي :اولاق ؛هيف متلخدل ّبَض ريح يف اولخد ول ىتح «ريشب ًاريشو «رعارذب ًاعارذو

 اعدو ةكم َمّرح مهاربإ نأد : :امهدنع ةياور فو .ملسمو يراخبلا هآور . «ةكرلا نم ةكمب هلمجام يي ةهيدلاب لمحا هللا :ةيدملل هئاعد ىف يع هلا لوسر لاق 175 : :ةيآا



 2 سس سس ا لح
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ْسِإَو تيب َنمَدِعاَوَمْلاو ِه مكهارإ عفر دو
 ليقئان ل ِصِنَم

3 

 قييم اني 9 2م أعين م

 1ونص يؤ تبان 9 مسيل بولت كن
 ةَمُكَلَلَو بانكُل ار ُهْمْلَعَ

 هلأ نأ ىذا حسو

 3 2 ده ب >< رومج د

 0-0 ل و 200 5 ّّص 0 رس 2

 اَنيلَعبواَكساَماَبِرَأَو كَل ٌةَمِلَمَُدَم ما انّيَمر د نمو كلل

 آعيو َكِيَياَ مولع ولين

 : فتي ومو (# يكفل زم أآتنأ كن | ععربو

 ماظرم . ودل ساس يد أ موه ع سا م

 د دلا ىف ُهئيَفطْصَادَعَل ْذَسْفَتَهِفَسْنَماَلِإ مولي
 :ُهيرِلَلاَددإ (() َنيِجِلصلاَن مَ ةَرحكلاوَت 2-5 2 000062 0 0

 ٍتيبلا نم دعاوقلا م مهاربإ فري ذو ١ في

 يهو «ةدعاق عمج :دعاوقلا «لسيعامسإو

 دمحم اي ٌركذاو :يأ «ساسألاو ةَيِراَسلا

 امهو ٌتيبلا ليعامسإو ميهاربإ ءانب كموقل
 ٌعيمسلا تنأ كنإ انم لبقت اّبرإ» :نالوقي

 نيملسم ادلعجاو اير ١78: 2 ملعلا

 يف امهف «كل ةملسُم َةَمَأ اتيّرذ نمو كل

 امهنم لّبقتي نأ ىلاعت َة هللا ٍنالأسي حلاص لمع
 «مالسلا هيلع ليربج هاتأف 4« انكسانم انرأوإ»

 ثعباو امّيرإ» : ١١8 كسانملا َرِماوُأ هارأف

 ْمُهُمَلعُيو كِتايآ مهيلع ولتي مهنم ًالوسر مهيف
 مهاربإ ةوعد مات اذه «ةمكحلاو باتكلا

 نم مهنم ًالوسر مههف ُهللا ثعبي نأ مرحلا لهأل

 للص ًادمحم مهيف ثعبي «برعلا :ينعي هتيرذ

 « باتكلا مهملعُيل ملسو هلاو هيلع هللا

 «زيزعلا ّتنأ كنإإ صالخاإلاو هللا ةعاطب
 هلاعفأ يف 4 مكحلاز» ءيش هزجعي ال يذلا

 هه 0 ا ا 2 وع مهاربإ ِةَلِم نع ٌُبغري نمو ١7٠٠: هلاوقأو

 اًدر ىلاعتو كرابت لوقي «ةَسفن َةِفَس نم الإ ّبوقعي رضح ْذإءا أ 9 َنوُمِلْسَممتنَأَو

 3 2 7# و : | فلاحا هللاب كرشلا نم هوعدتبا اهف رافكلا ىلع وو 00 ءسم ساب يسرد سو ثا ريب حس م

 هبر ٌديحوت ٌدرج مالسلا هيلع هنإف «مهاربإ ةلم ديعن اول اق ىِر بنس دز ام 000 / لاق ِت ا

 ياه 00
 هاوس ٍدوبعم لك نم أربتو «هريغ هعم ُعْدَي ملف

 دقلو» هيبأ نم أربت ىتح هّموق فلاخو
 َنِمَل ةرخالا يف هنإو ايندلا يف هانيفطصا
 مِلسُأ ُهّبر هل لاق ْذِإظ ١1١: 4نيحلاصلا
 ىلاعت هللا ُهَرمأ «نيملاعلا ٌبرل ٌتملسأ لاق
 باجأف دايقنالاو مالستسالاو هل صالخالاب

 هذهب ىّصو #اهب ىضووإل ”١: كلذ ىلإ
 اذه اومزلاو ةايحلا لاح يف اونيسحأ «(نوملسُم متنأو الإ َنتوت الف َنيدلا مكل ىفطصا هللا نإ ّينب اي ٌبوقعيو هينب مهاربإإ مالسالا يهو ةّلملا

 رافكلا ىلعو نيكرشملا ىلع ًاجبتحم ىلاعت لوقي : ٠١7 هيلع تام ام ىلع ثعبُيو هيلع ناك ام ىلع ًابلاغ تومي ءرملا نإف ؟هيلع ًةافولا هللا مكقزريل

 ّرضح ْذِإ ءادهش منك أل :[ىلاعت لوقي اذه يفو] ءهل كليرش ال هدحو للا ةدابعب هينب ىّصو ٌةافولا هترضح امل ٌبوقعي نأب ليئارسإ ينب نم

 «نوملسم هل حنو ًاعيش هب كرشن الو ةّيهولألاب هدحون ءًادحاو ًاهلإ ُدّبعن : :اولاق ؟#يدعب نم نودبعت ام هينبل لاق ْذِإ ٌثوملا توقعي

 اذإ نيحلاصلاو ءايبنألا ىلإ مكباستنا مكعفتي ال (ميسك ام مكلو ْتَبَسك ام اه تضم ْتَلَح ذق ٌةَمأ كلتإل : ١4 نوُعيطمو نوعضاخ

 .(ةُبَسن هب عرسُي مل ُهلمع هب أطب ْنم» :رثألا يف ءاج اذهلو «نولمعي اوناك امع نولأست الوإل اهولمع يتلا مهامعأ اولعفت م

 ّرع كّبر ٌّمطأ :لاقتف ءأتيب هل ينبأ نأ ينرمأ لجو رع كّبر نإ ليعامسإ اي لاق) :كرابملا يداولاب ٌليعامسإ هنباو رجاه هتجوز هناكسإ يف مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يراخبلا حيحص يف ءاج 0(

 ماقف «ةراجحلا لقن نع ٌحيشلا َفُعَضو ءانبلا عفترا ىتح هانم ٌلبقت انّبر :نالوقيوإ» ةراجحلا هلواني ليعامسإو ينيب ميهاربإ ماقف لاق «لعفأ ْنذِإ :لاقف «هيلع يننيعُت نأ ينرمأ دق هنإ :لاق لجو
 .«ميعلا ٌميمسلا نأ كنإ اّنم لّبقت انيرإ» :نالوقيو «ةراجسحلا هلواتُي لعجف ماقملا رجح ىلع

 .ًاعئاط كلذ ىلإ باجأف «دايقنالاو مالستسالاو هل صالخإلاب ىلاعت ُهللا ُهّرمُأ :يأ ١١ :ةيآلا
 .هيلع تامام ىلع ثعبيو هيلع ناكام ىلع ابلاغ تومي ءرملا نإف ١ ؟ :ةيالا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ايورو .(وديو هناسل نم نوملسملا ملس ْنَم» :لاق ؟لضفأ نيملسملا يأ !هللا لوسراي تلق :لاق ىسوم يأ نع ملسمو يراخبلا ىور ١ :ةيآلا

 ./075 - ه71/9ج بيغرتلا/ .ةدنع هللا ىبنام رجه ْنَم ٌرجاهملاو ديو هناسل نم نوملسملا ملس ْنَم ملسملا» :للاق ِهيَع يبنلا نع

 را ار لس رس حس روت ل
 0 ُدِلَسُم مل حواجب 2 7 2 يا هم
 © نوعي اواكاَمَحَد 206 220 916 يلَوْتيَكا
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 ىراصن وأ ًادوُه اونوك اولاقوإ» 6*١

 ىراصتلا تلاقو [كلذ ُدوييلا تلاق] «اودتبت

 مهاربإ َةَّلِم لب لقط : هللا لزنأف كلذ لقم
 ةيدومملا نم هيلإ انوكوعد ام ديرن ال «ًافينح

 :يأ ءًافينح ميهاربإ لم عب لب (ةينارصنلاو
 مهلك لسرلاب نموُي يذلا ٌفينحلاو .ًابقتسم
 نأ ةدابش :ةّيفينحلاو .مهرخآ ىلإ ٍمهَوَأ نم

 امو هللاب اّنمآ اوُلوُق ط : 1" هللا الإ هلإ ال

 ليعامسإو مهاربإ ىلإ َلِزنَأ امو اسيلإ ٌلِنأ
 يو امو ٍطابسألاو تبروقعيو ٌقاحسإو

 مهّبر نم نويبنلا ّيتوُأ امو ىسيعو ىسوم
 «نوُمِلسم هل ُنحنو مهنم ٍدحأ نيب قر ال

 امب ناميإلا ىلإ نينمّؤملا هدابع ىلاعت هللا دشرأ
 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ةطساوب مههلإ لزنأ
 ءايبنألا ىلع لزنأ امو ءًالَّصفُم ملسو هلاو

 نم ناسيعأ ىلع ّصنو .ًالمجم نيمدقتللا
 اوُرفُي ال نو هايينألا ةّيقب ركذ َلمجأو«لصرلا
 مهلك مهب اوسْوُي لب ؛ ؛مسبنم ٍدحأ نيسب
 مهو رشع يالا بوقعي ٌةدَمَح :طابسألاو

 «اونمآ نإفإ : ١01 ليئارسإ ينب يف لئابقلا

 دقف هب متنمآ ام لثميإل مهريغو باتكلا لهأ
 نع «اولوت نإوإ» حلا اوباصأ 4اودتها
 ْمُهُكيِفْكَيَسَف يف قاّقش يف مه اهنإفإب ّنحلا

 ٌعبمسلا رهرإل ميهلع كرصنيسف 4 هللا

 اوُمزلا هللا َنيد وللا ةغبصإل ١7/8: 4 ملعلا
 هل حنو ةغبص هللا نم ُنَسَحَأ نموإ» كلذ

 هّيبن ىلاعت هللا ُدَشرُي 4 !؟4نودباع

 ةلداجم ِءْرَذ ىلإ هيلع همالسو هللا تاولص
 اننو رظانتأ ؟كدهللا يف اهنوجج احتأ لق نيكرشملا

 نودبعت امو مكنم مارب نحن 4 مكلامعأ مكلو انلامعأ انلوإ»هل كيرش ال مكيفو انيف فّرصتملا «مكبرو انّير وهوإ# هل صالخإلاو هللا ديحوت يف
 !؟4«ىراصن وأ ًادوُه اوناك طابسألاو بوقعيو قاحسإو َليعامسإو مهاربإ نإ نولوقت مأ# ٠ 4 ١: هجوتلاو ةدابعلا ف «نوصلخُم ُهل ُنحنوإ

 :ىلاعت لاق ملعأ هللا لب هللا م ُملعأ منأأ نقول ةينارصنلا وأ ةيدويملا ىلع اوناك ءايبنألا نم هدعب ركذ نمو ميهاربإ نأ مهاوعد مييلع ىلاعت ركنأ

 نوؤرقي اوناك !؟ هللا نم ُةدنع ٌةداهش مك نم ُملظأ نموإت © نيكرشملا نم ناك امو ًاملسم ًافينح ناك ْنكلو ًاينارصن الو يدوب ميهاربإ ناك امؤ

 «ٌديدش ٌديعوو ٌديدبع © نوملعي امع لفاغب هللا اموؤ مهدنع هتداهش اومتكف ملل لوسر ًادمحم نإو «مالسإلا نيّدلا نإ :مهاتأ يذلا هللا باتك يف

 «نولمعي اوناك امع نولأسُن الو مئبسك ام مكلو تبسك ام اه ثلخ ذق ٌَمأ كلل : ١.١ هيلع مكيزجيسو مكلمعب طيحُم هملع نإ :يأ

 لوسر عابتاو هللا رماوأل مهلثم نيداقنم اونوكت ىتح ؛مهل مكنم ةعباتم ريغ نم مهلإ مكباستنا مكنع يِنْغُي سيلو ,مكلامعأ مكلو «مهلامعأ مهل

 هم ع

 لم لب له ودم كردصت :ردصتؤأ ادوُهأونوُك ولاَ

 00 عم قو ع هر 3

 ويلا فو أ1َمو وَسيِعَو موُم وأ آَمَو اَبَسَدْلاَو
 موزع رز مم هرج سس < 2

 2 نيش ول فلا ده

 ورع 23 - ءاماس هد 22

 ا 0 رة هدعبص ©
 مرر محخارل دلل سلط م

 رو اَنُيَرَوُهَو هلأ فاَسيوُجاَحْسَأ لق 9 َنوُديِنَع
 ذأ © نوع نو مُكللَمْعَأ ْهكَلَواَيْلَمَح 00 20 1 نع 1َنَو
 تبْومَو حَّفَحْسِإَو ليسو ولو

 هَ ملْعأَمشَأَءْل َْرَصَوَأ اًدوُهأَوناَك طاَبْسَأْلاَو
 هلأ ومد ب ةَرَكَهَس هرم د تكن ملأ

 00 ةذص رر 5

 تيم اه َتَلَح َرَمّدَّمَأ َكَت 02 َنوُلَمَهاَمَعِلِمَعِ

 0 ولم هدول طك يك

1 

 .نيعمجأ هللا ءايبنأ عيمج ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص «نيملاعلا بر

 .ليئارسإ ينب يف لئابق طابسألا :يراخبلا لاق ١36 :ةيآلا

 .ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحمو «ليعامسإو «بوقعيو «ٌقاحسإو و يهاربإو «ٌبيعشو «ٌحاصو ٌقوهو جون : :ةرشع ّآلإ ليئارسإ ينب ب نم ءايبنألا لك :سابع نبا لاق

 الإ لبقيال ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هلل مكلامعأ اوُصِلخَأ !س انلا اهّيأاي «يكيرشل وهف ًاكيرش يعم كرشأ نمف «كيرش ريخ انأ : :لوقي ىلاعت هللا نإ هلع لا لوسر لاق ١8 :ةيآلا

 .ينطقرادلاو يرْهِفلا كاحضلا هاور ؛ءيش اهنم ىملاعت هلل سيلو مكهوجول اهّنإف ءمكهوجولو لل اذه :اولوقتالو «ءيش اهنم هلل سيلو محرلل اهّنإف ,محرللو لل اذه اولوقتالو هل صلخخام
 ./17١1/؟ج يبطرقلا/



 «دوهملا ٌرابحأ انهه ءاهفسلاب دارملا ا 0
 ءالؤه يف ةّماع ةيآلاو .نوكرشملاو «نوقفانمل»و عسب 2, اك

 1 هذآ 2 ل
 رشع ةعبس سدقملا تيب ىلإ -ةرجطلا دعب ملسو دلو هلع لص تلا لص مهلك واكل مُهَّلَواَم نياَتَن ياهل لويس © ل ١ '

 7 م كاوا ب م تسع جس [مس ا جاسم هع حب اخس سر
 : .تيبلا لبق هّلبَق نوكت نأ هبجعي ناكو ارهش طر لإ مآسي نم ىِدْجي ُبِرْعَمْلَاَو ُقِرَشَمْلَأ دي لف اَهَيَلَع

 ىلا ّرمأ ٌرظعني ءامسلامىلإ ّرظنلا رككي ناكو رللا ل هه د رس ل7 سس ب دل رح 72
 5 0 : : 0 هما د5 ىأاأك 0

 ةيآلا 4كلهجو بلقت ىرن دقإ» :هللا لزنأف اووكنإ 0 - كلاذكو ا مي امسم
 1 . 1 5 1-0000 م ا هس ص ص سس ع مصرس سوا

 :باتكلا لهأ مهو ءءاهفسلا لاق عامَّلوَ امواَديِهَس 12 لوس اَنوُكَمَو سايل َلَع مم

 لزنأف اهملع اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام هه و دم 6مو شر 2 0 هلل مصر سرس هس و قل دل رس هس - م

 رخآ ىلإ «سانلا نم ٌءاهفسلا ٌلوقيسإل :هلل اوسرلا عيني نم ملعنُل ال إم تنكىبلأ هَلْبَقْلا اَمْلَعَج

 مهاربإ ةلسق ىلإ مكاتتو امإ ١6 ةيآلا دل َعاَلِإهَريَم 291 إو ٌةَيبَفَع لع عاج .< <

 مألا ىلع ءادبش ةماسيقلا موي انوكتل ؛مألا ساَئلابَهَشأ تي دم !عيِضْيل هم اَمَوَُدَّسآ ىَدَه
 مامإلا فور دوجألاو ٌرايخلا انهم طَسَولاو طيس ل م هل]#آ 20

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وللا لوسر لاق :دمحأ ِءاَمّسلا يف كهججو ب بَلَعَت ردع 5
 ؟َتْغَلِب له :هل لاقّيف ةمايقلا موي ون ىعدُي) اه 00202100 م مم م ل را و
 ماما 0 3 ِدِجَسَمْلأَرطَس َكَلَهْجي كوول هيه

 له :مهل لاقّيف «هُّموق ىعدُيف معن :لوقيف 4
 اناأ امو هريذن نم اناأام :نولوقيف مس نبذل إو رس كو و أولو حف أَم ُتْيَحَو َواَرْل

 ةطيهَأأَمَو هير نم ُقَحْلهَنَأ َنوُمَلْعَل بككْلا انو :ىلاعت هلوق كلذف :لاق «هستأو دمع
 00 كل انعرش امنإ ؛ةيآلا (ابيلع تنك يتلا ةلبقلا لكي بككلا فو نا تأ ْنِكَو © َنوُلَمَحياَنَع انلعج امو» ُيًأطَسَو ًةمأ انلعج كلذكوإ» 5 يسم 4 4 2 56 2 ه6 م 000

 5 8 9 4 1 يي رتل حسا ل 200006 2 هه آآ

 مث سدقملا تيب ىلإ الوأ هجوعلا دمحم اي مُهَصَعَباَمَو ْمُهمَلَق عِاَنب تنَأآَمَو َكَتَلَق أوُعيَتاَمِةَياَء
 نم لاح ٌرهظيل ؛ةبعكلا ىلإ هنع كانفرص هرم و 0

 نإو «هنيد نع ٌدترم وه نمم ؛ءكعيطُيو كعبتي دفان مُه ءآوهَأ كَم نيكو هلق عِاَص

 الإ سوفنلا يف ًابظع ًارمأل هجوعلا اذه ناك
 هللا نأو ءلوسرلا قيدصتب اونقيأ نيذلا ىلع 0 تيِبِاقلَنِمَلاًدإَكََنِإ ليلا سي َذ ِك

 ناك ١54: ديري ام ٌمكحيو ٌءاشي ام لعفي 7
 نأ كلذو «ةليقلا نارقلا نم نم خسنام لأ

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلبقتساف «دوييلا تحرفف سدقملا تيب لبقتسي نأ هللا هرمأ ةنيدملا ىلإ رجاه امل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لس

 :هلوق ىلإ «ءامسلا ف كهججو تلقت ىرن دقإ» هللا لزنأف ءءامسلا ىلإ رظنيو وعدي ناكف «ميهاربإ ةلبق بحي ناكو أربش ٌرشع ةعضب

 مرو مرا لهأل ةلبق ٌدجسملاو ءدجسملا لهأل لبق ُثيبلا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ُهلَق :هرطشو 4ةَرْطَش مكه وجو او 7

 ةبعكلا مكلابقتسا اوركنأ نيذلا دويملا «م هير ْنم قحلا هنأ نوملعيل َباتكلا اوتوأ نيذلا نإوإ (يتمأ نم اهبراغمو اهقراشم يف ضرألا لهأل َهلْب

 لفاغب هللا امو :هلوقب ىلاعت مهدّدب اذهو ءأَرفكو ًأَدَسَح مهنيب كلذ نوقتاكتي مهنكلو ءمهبتك يف اذه نوملعي ءسدقملا تيب نع مكفارصناو
 ميهلع ماقأ ول هنأو ءملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأش نم نوفرعي ام مهتفلاخمو مهدانعو دوهلا رفك نع ىلاعت ربخُي ١: 4 8 4نولمعي اًمع
 هيلع ةجحلا ملاعلا ْنِإف ؛ىوهلا ىلإ ملاعلا هملعي يذلا ّقحلا ةفلاخت نع ىلاعت َرَّدَح مث .مهءاوهأ اوكرتو هوعبتا امّل هب مهءاج ام ةحص ىلع ليلد لك
 .ةّمألا هب دارملاو ءلوسرلا ًابطاخم لاق اذهلو «هريغ نم موقأ

 مس

 َءاََجاَم

 :هل لاقّيف ءال :نولوقيف ؟اذه مكغلب له :مهل لاقيف «ةٌموق ىعدُيف كلذ نم رثكأو نالجرلا هعمو ةمايقلا َموي ّيبنلا ءيجيو :لاق ِهقيَع هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور ١417 :ةيآللا
 دق لسرلا نأ انربخأف انين انءاج :نولوقيف ؟مُكَمْلِع امو :لاقُيف «معن :نولوقيف ؟ةَموق اذه ْغّلِب له :مه لاقُيف .هتمأو ٌدمحم :لوقيف ؟كل دهشي نم :لاقّيف معن :لوقيف ؟كّموق ٌتخَّلِب له
 ./١/5١ج ريثك نبا ريسفت/ .«اوغّلب



 لهأ نم ءاملعلا نأ ىلاعت ربحي :5

 لوسرلا هب مهءاج ام ةحص نوفرعي باتكلا
 مهّدحأ فرعي اك ملسو هلآو هيلع هللا لص

 لاق هنأ رمع نع ىورُيو :يبطرقلا لاق .ُهَدَلَو
 فرعت اك ًادمحم فرعتأ :مالس نب هللا دبعل

 نم ُنيمألا َلزن ؟!!رثكأو معن :لاق ؟ُكَدَلَو
 ءهتفرعف و هتعنب ءضرألا ف نيمألا ىلع ءامسلا

 تبت 3517 ِهّمَأ نم ناك ام يردأ ال يفإو

 «نينمّوملاو ملسو هلآو هيلع هللا لص ُهْيبن ىملاعت
 ٌقحلا وه ٌلوسرلا وب ًءاج ام ّنأب مهربخأو
 لكلوإ : ١4/4 كش الو هيف ةيرِم ال يذلا
 َةلبَق لكل ؛نايدألا لهأ كلذب ينعي «(ةَهْجو

 نونمؤملا ةّجوت ثيح هللا ة ةَهْجوو ءاهنوضري
 يه يتلا ةلبقلا ىلإ [مهاده هناحبس هنأل]

 ا :ىلاعت هلوقب ةهيبش ةيآلا هذهو .ةلبقلا

 هللا ًءاش ولو ًاجاهْنِمو ةَعْرْش مكنم اناعج
 ماتا اهف مك َوْْبَيِل نكلو ةدحاو َةَمأ مُكَلعَجَل
 ١: 49 «مكُعِجَرَم هللا ىلإ ٍتاريخلا اوقبتساف

 دجسملا لابقتساب ىلاعت هللا نم ٍناث ٌرمأ اذه

 ٌرمأ اذه : 6٠ ١ ضرألا راطقأ عيمج نم مارحلا

 هللا ّرمأ لثتماف مارحلا دجسملا لابقتساب ثلاث
 ٌعيِطُم هيلع همالسو هللا تاولص وهف «كلذ يش

 الفؤم هل ٌعبت : هنأ «هلاوحأ عيمج يف لل

 ةملظلا ةهبش ا ال «ينوَشخاو مُهْوْسَ
 يتمعن ٌمِتألوإ» يل ةيشخلا اودرفأو ,نيشنعنملا

 ةبعكلا لابقتسا نم مكل عرش ايف «مكيلع
 اههوجو عيمج نم ةعيرشلا مكل لمكتل
 ؛مثالا هنع ٌتلض ام ىلإ #نودتهت مكلعلوإ»

 هذه تناك اذهو ءهب م انصصحخو هيلإ ! عانيده

 تانيا هللا تايآ مهيلع ولتي ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم ةئعب نم مهيلع وب َمعنأ ام نينمؤملا ىلاعت ٌركْذُي 0 اهلضفأو منألا قرشأ ةّمألا

 مسلس

 630 ةيتيكاتفيت بتكلم

 نم نحل ) ومدي مُهَو قل َتوُمنكَيلمُهنَهاَ
 در نس رو سو 8

 هيوم هج لكَ 29 يدشن مقيد 5
 اًعيمجم يوما مكي وكت ام نبأ ب َرَحْلأ اوفبَكَسا

 ]دق َتيرَح ثنو )دمع
 اًمَوكَيَر نِم ُقَحْلل ُهَّنِإَو َماَرحْلا دِجَسَمْلاَرْطَس َكَهَج اه و

 هجوله َتجَرح ثدَعَنمَو 7 0 ومالك 3
 مُكَموُجْواْو ورح ام ُثيَحَو واحلا جسار ْعَس

 ارنكط تزال هم مْكَِع تلي دوكياكتل رْطَس
 مُكَلَعلوركَتلَع تمن َ َبتدِلَو ٍنَوَّتَخَأَو مُهْوُسْح اف مهتم

 كم اَلوْسَر ُكِفاَنْلَسرَك © تر وُدَتُهَت

 َبنكْلا مك هلع عك ريو ايا مُكَكلعْوفَتَي

 2 1607 ول أف وكت لاَ مُكعََصيوَةَمْححْفَلَو

 َيِرلأاَهْيَأتَي (©) و وُرفْكَتاَلَو ىل و ُرُكحْشَأَو مد
 0 ريدا َعمَمَسَّإَو :ؤكَصل او ريض اونيعَتَسأ اوُنَماَء

1 

 :1 857 نوملعي اونوكي مل ام مهملعيو (ةّنسلاو نارقلا مُهُمَلعُيو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو «سوفنلا سندو قالخألا لئاذر نم مهرهطيو

 هيسفن يف ينركذ نمإل# :ىلاعت هللا لاق» :[هللا لوسر لاق] :حيحصلا ثيدحلا يفو يرفغمب «مرك ذأ ؛يسفن ىلع مكل هُنبجْوَأ اهف «ينوركذافإل

 امل: ١88: [ومََي نارفك نع ىبنو] هركشب ىللاعت ّرمأ (نورفكت الو يل اوُرُكْشاوإل (هنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينَركَذ نمو «يسفن يف هبركذ
 يف وأ ءاهيلع ركشيف ةمعن يف نوكي نأ اّمِإ ربصلا ْنِإف ؛ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالاو داشرإلاو ربصلا نايب يف عرش ركشلاب رمألا نايب نم ىلاعت غ غرف

 .ىَّلَص رم َُبَرَح اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ٍلصفللا لوسر ناكو .ةالصلاو ربصلا بئاصملا ىلع هب ناعتسُي ام دوجأ نأ ىلاعت نيبو .اهيلع ربصيف' ةمقن

 .بئاصملا لع ريصلا وه :ثلاغلا ربصلاو تاعاطلا ىلع ربصو «مراحما كرت ىلع بصف :ناربص ٌريصلاو

 ./5451/7١ج ريغصلا عماتلا حيجص «ملسمو ديحأ هآور «نيّدلا الإ ! بنذ لك ديبشلل رفغُيا :لاق ِهلْيَع هللا لوسر نأ ورمع نب هللادبع نع ١6 :ةيالا

 نو القنب هقاض دهم كدحأ نم هدبع يوب حرف لو «قرعذ ةهح هعمانأ ءي يدب ٌنظ دع ان ىلاعت هللا لوقي» :ُهَيِع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع ١6٠ :ةيآلا

 ./581١؟/؟ج عماجلا حيحص/ملسم هاور .«لوزهأ هيلإ ُتلبقأ يبشمب ّيلإ لبقأ ْنإو ءأعاب هيلإ ٌتبّرقت ًاعارذ لإ بّرقت ّْنَمو ,ًاعارذ هيلإ ٌتبّرقت ًاريش ىلإ بّرقت



 ا -_ و 2 ممع خبر

 1 ايحأ لب تومان لبس يف ٌلَسَفِي نمِل ولم اَلَو
 20 5 0 توتو 4 تورنت

 6 0 ا ل عسل ل خر رس ل

 2 ا اة
 هه و اساس ل تل سل رقع سس رس هر رج
 كلو | ُهَمْحَيَو مهر نَمُتوَلَصِْهلَعَكلوأ ©

 ل كك نيةوتلاواََصلدإ # (©) توذكفنلا مف
 د نأ هَحَع هَيَكَع َحاَمْجاَلَفَرَمَتْعَأوَأَت لأ َجَحَنَمَف

 نسر 55 60 سلع ؟ اَسض هيل نإ ريح عَوطَم نم امه

 أم دو تنل سمان 2 26
1 
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 مهخزرب يف ءادبشلا نأ ىلاعت ربخي : 4
 نإ» :ملسم حيحص يف ءاج 5 «نوقزري ءايحأ

 رضخ روبط لصضاوح يف ٍءادهشلا حاورأ
 ىلإ يوأت مث ثءاش ُثيح ٍةجلا يف حرسست
 نإو .ثيدحلا ««شرعلا تحت ةقلعم ليدانق

 ًافيرشت نآرقلا يف ركذلاب اوُّصُح دق ءادبشلا
 هنأ ىلاعت ٌريخأ ١: © ايظعتو ًايركتو مهل
 :ىلاعت لاق اك «مهنحتمو مهربتخي ٌةدابع لتي

 مكنم نيدهاجما ملعن ىتح مكئولبلو)
 ِءاَرَسلاب ًةراتف 48 ٌرابخأ َوُلْبَتو ني رباّصلاو

 ٍصقنوإ عوجو فوخ نم ءاّرضلاب ةراتو
 « سفنألاوإ» اهضعب باهذب «لاومألا نم
 الأب «ٍتارقلاوإ» بابحألاو براقألا تومك

 ربتختي امم هلاثمأو اذه لكو اهتداعك ٌرازملا لغت
 لحأ طنق نّمو هباثأ ربص ْنَمْف ؛هدابع هب هللا
 ربو :ىلاعت لاق اذهلو هباقع هب

 نم ىلاعت نيب نسب م 7 65 «4نيرباصلا

 اذإ نيذلاط :لاقف مهركش نيذلا نورباصلا و هبل علوم َ عل 1 كو ينكل فال

 هيلإ انإو هلل انإولاق ٌةبيِصُم مهتباصأ 0 2
 مهباصأ امع اذه مهوقب اًوُلست «نوعجار كثأ كيكه كياوشكترأوا اوباَت نان 06

 امب هديبع يف فرصتي لل ٌكْلُم مهنأ اوملعو

 مهمأب مهقارتعا كلذ مهل تدحأف ءءاشي

 ةرخآلا رادلا يف نوعجار هيلإ مهنأو (ةٌديِبع

 كلذ لع مّهاطعأ امع ىلاعت َربخأ اذهلو

 نم تاولَص ميهيلع كئلوأ» /١1: :لاقف

-- 

 مَهاواَمَأهدك آد ل مسيل اوت نأ زي
 م كمل اود اذق يَعةبلو ردك

 ا تورط مالَوُب 0 عَن ل ان َنيَح ©

 هيلع هللا ىلص هل لوسر لاق ««4نودتهملا مه 7 رست نسعي اًوهالإهلإ الدِح 26 7 كوم 7 0 0 2227 كفئلوأوإ» مهملع هللا نم ًءانث ةمحرو مهر

 نيملسمملا نم ًادحأ ٌبيِصَي الا :ملسو هلاو 3

 مهلا : لوقي مث «هتبيصم دنع عجرتسيف ةبيصُم
 هللا عرش ام :يأ ؛ هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نيب فاوطلا نأ ىلاعت هللا َنّيب : ١84 ههب كلذ لعف الإ ؛اهنم ًاريخ يل ظلخاو يتبيصم يف يفرجأ

 ميلع ؛ ؛ريثكلا ليلقلا ىلع ٌبيثي «ملع ٌركاش هللا نفل بجاولا ردق ىلع امهنيب هفاوط يف داز «ًاريخ عّوطت ْنَمَقإل جحلا كسانم يف ميهاربإل ىلاعت
 نم «ةنّيبلا تالالدلا نم لْسّرلا هب ٌتءاج ام مك نمل ديدش ٌديعو اذه : ١884 4اهْفِعاضُي ةنَسَح كلت نوط اون ًادحأ سخبي الف ءازحلا ردقب

 مهعينص ىلع ٍءيش لك مننعلي مهنأ ريخأ مث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةفص اُمَتك «باتكلا لهأ يف تلزن هبتك يف ىلاعت هللا هب ام دعب
 باوتلا انأو مهيلع ُبوتأ كئلوأفإل هنومتكي اوناك ام سانلل اوُنيبوط» مهلامعأ «اوحلصأوإ» هيف اوناك امع اوعجر 4اوُبات نيذلا الإإو : ١6

 كنلوأ َراَفُك مهو اوثامو اوُرفك نيذلا نإإل : ١61١ :لاقف هتامث ىلإ لاحلا هب ٌرمتساو هب رفك ْنَّمع ىلاعت ربخأ مث [مهنم بات نمل :يأ] «محرلا

 الوإ» صقني ال «باذعلا مهتع فَقحُي الإل ينل «مهج ران يف ةنعللا يف اهيف نيدلاخإل : ليك «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع

 ليلد ركذ مث ءهل كيرش ال هنأو ةيهلإلاب ِهِدّرفت نع ىلاعت هللا ربخي : ٠١8 كلذ نم هللابذوعن ءلصاوتم وه لب رتفي الو ٌةدحاو ةعاس نوُرَظني مه

 :لاقف نيف امو ضرألاو تاومسلا قلخم ةيهلإلاب هدّرفت

 معلا

 م كةالما »# مم م 27 سم هاما و 71 5 1 0 3 ص 0 3 5 -
 همهي مهلا ىتح ٍنَّرَخالو مقسالو بّصئالو ٍبَصَو ْنِم َنمُّؤملا بيصيام) :لوقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعمس امهْنأ ةربره يلأو ديعس ىلإ نع ملسم جرخأ ١865 :ةيالا

 .«دتاقّيس نم هب َرْفك الإ

 - جرخأو . .«ةبيصم وهف نمؤملا ىذاام لك «معنو :لاق ؟هللا لوسراي يه ةبيصمأ :ليقف نوُعِحاَر هيلإ انإو هلل اًنإو :لاقف «ةليل تاذ افطنا هز هللا لوسر حابصم نأ ةمركع ىورو



 بلة ككل وف «ٍتاومسلا قلخ يف نإإل 5 500 ين تا ١ قلخ ىف نإ :4
 اهكلف نارودو اهعاستاو اهعافترا

 راهّدلاَو لكلا ٍفلتَحاَو ضردْلاَو تاومَسلا قلص نإ اهابجو اهراحبو اهتفاثك يف 4 ضرألاوإ»
 هلل انأامو سانلا فس اَمِيِرَحَسْلا فى 2 ىلا كلفلا م هبقعي رخآلاو ءيجي اذه «راهنلاو ليللا 26 ب 2 يرسل م هم معمل ٍفالصخاوإ عفانملا نم اهيف امو ءاهنارمعو
 24 06 هس جرس رس جرس 1 رس 0 اه #آ 8 راهنلا حيوُيو راهنلا يف ليللا جلري» : ىلاعت لاق

 اهبف ثبواهتوم دعب ضرال ا هيام اف ءام نم ِء ني امب رحبلا يف يرجت يتلا كلفلاوإ» :6ليللا يف
 ِرْخَسَمْلاٍب اَحَّسلاَو جيرلا ٍفيِرَسَتَوَةَباَد لك نم نفسلا لمحب رحبلا ريخست يف «سانلا عفني )4 م ن2 اا ل 1 م07 + , 1
 - رو "1 _ مر 7 نم ءايسلا نم هللا لزنأ اموزت سانلا شياعل

 َِمَو 9 َنولَقْعَيَِوَقَل تنيأل ٍضَرألاَو ِءاَمَسْلا ني ايف ّثبو ءاهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام
 هللا بحكم موبح ادا دنأ هللا نود نم َدِخَتِي نم سان باحّسلاوإ» باذعلاب يتأت ةراتو ةمحرلاب مم ى عي ور يرش م م8. عا م سد اش ص يتأت ةراتف 4حايرلا ٍفيرصتو ٍةَباد لك نم

 َنْوَرَي د َوِمْلَظ َنيِذَلَأ ىَررَولَو دي اَبَح َدَّسَأ اوْنَماَء نذل هللا ءاشي ام ىلإ #ضرألاو ءامسلا نيب رخسم داسصاس » هس م 0201007 6 م ءورس سرر در 55 5 مل 1 : ٠
 7 7 1 موقل ٍتايآلؤ» ىلاعت هفّرِصُي اك يضارألا نم
 (59] باذعل أ ديد هللا ْنأو اعيمج. هَل ةوقلا نأ باذعلا ىلع ةنّيب تالالد ءايشألا هذه يف «نولقعي

 َ_ئ 2 ص : ١ 14
 هه هر وع ر# ضر 0 م 110016 1 ير اذببع .٠ ينادح-و 3 22 هلإ هنأ نوملعي اذهبف .ىلاعتهللا ةينادح

 باذعلا اوأرو أوعبَتانيزلا ناو عيت نيذلا ربت ذإ ىلاعت ركذي ١58: ءيبش لك قلاخو ,دحاو
 تول أوُعبتأ َنِدلاَلاَقَو 79 باَبْسَأْلاْمِهِبَتَعْطَقَتِو 00 ير عل 31 5 دس 2 ةرخآلا ىف مهلامو ايندلا ىف نيكرشملا لاح
 .٠ هذ 7 ب مص مهنودبعي ءارظنو الاغمأ «؟ادادنا هل اولعج ثيح

 7 ل ا ل ا و م : 5 همس ها.
 هللا مهمري كلاذك اًنِهأوءرمت امك مهن بتم ةركأت ,وه الإ هلإ الهلا وهو يبُحك مهموّيحُيَو هعم
 عج 707 هم هس و رم ران 40 هت لوس ل نيذلاوإ» هعم كيرش الو هل ّدِن الو هل ٌديض الو

 : 2 84 4 - 8 م 0
 ه7 راَنلأ نم نيجرلخي مهام مويلع ٍتارسح مهلئمع نولكوتيو هدحو هنودبعي هلل بح ٌّدشأ اونمآ
 8 :- 2 200 7 1 ةوقلا نأ باذعلا نوري ذإ اوملظ نيذلا ىري اوتاكو ابنِ اك ِضْرَْلا ناَئِمْأومس الأمي 2و ل ل ل لي 6 سس سل سا ل نحس حج مم 2 اس هور 000 ٠«لاقف نك شملا الاعت دعت مث ىلع

 يام © م َوَدَحَو ِهَّنِإ نع سلا تاوطخ نأ ٍدعيح اوُمِلعل باذعلا اوُنياع ول «اعيمج هلل رس ؛ةرسم مث 4 13غ وار شعم وو جس سب 7 ووو ع مان سان نرش 0 5

 رج ع ومس مار يم رم جر هل مسد 6 نأو هدحو هل مكحلا نأو ءاعيمج هلل ةّوقلا

 09 نوملع ال امونلا لع اول وقت نأو كشحفلاو وسناب ٌكيدش هللا َنأوإ هناطلسو هرهق تحت عيمجلا
 5 مهماثوأب مهرفك نع ٌريخأ 5 «باذعلا

 لاق مك «ةمايقلا موي نيعباتلا نم نيعوبتملائَرَبَتو
 :1517 ةّدوملا «بابسألا مهب تعطقتوإ» 4ًاَديض مهدلع اونوكيو مهتدابعب نورفكيس الك َأَرِع مهل اونوكيل ةحلآ هللا ِنوُد نم اوذختاوإ» :ىلاعت

 اوُهن اميل اوُداََل ار ولإ» :مهنع ىلاعتدللا ربخأ اكو ءمييلإ تفتلُي الف ام اوؤّريت اك مهنم ًاريستفإ ايندلا ىلإ (ةّرك انل نأ ول اوُعبتا نيذلا لاقوإ
 ١548: «راتلا نم نيجراخب مه اموإ» لحمضتو بهذت «مهيلع ٍتارَسَح مهلامعأ هللا ُمهِمرُي كلذك» :ىلاعت لاق اذهو «نوبذاكل مهنإو هنع
 يف امم اولكأي نأ مهل حابأ هنأ نانتمالا ماقم يف ركذف .هقلخ عيمجل قازرلا هنأ نّيبُي عرش ؛قلخلاب لقتسملا هنأو وه هللا الإ هلإ ال هنأ ىلاعت َنّيب ام
 نيعبرأ هنم لبقتُي ام هفوج يف مارحلا ةمقللا فذقيل ّلجرلا نإ..» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ًابيط هللا نم ًالالح هنوك لاح يف ضرألا

 نم يهف هلل ةيصعم ّلكو «نيِبُم ٌوُدَع مكل هنإ ٍناطيشلا ٍتاوطخ اوُعبتت الوإ» هدب ىَلْوأ ٌراتلاف ابّرلاو ٍتْحّسلا نم ُهُمْحَل تبن دبع امّيأو موي
 .«نوملعت الام هللا ىلع اولوقت نأوإل انزلاك ةشحافلا اهنم ظلغأو .ةعيسلا لاعفألاب «ءاشحفلاو ِءوّسلاب مرمأي امنإإ» ١: 59 ناطيشلا تاوطخ
 «بيصأ موي هلم رجألا نم هل هللا بك ءاهدهع مداقت نإو ًاعاجرتسا ثدحأف ُةَيييصم ركذف ةبيصمب بيصأ ْنَما :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نيسحلا نع هجام نباح

 ّآلإ اهنم ًاريخ يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ مهللا ؛نوعجار هيلإ اًنإو هلل اَنِإ :لجوّرع هللا هرمأام لوقيف ةبيصم هبيصُت ملسم نمام» :ِهُلْيع هللا لوسر لاق :تلاق ةملس مأ نع ملسم ىورو
 ./70//- 08/9١ج يبطرقلا/ .ااهنم ًاريخ هل هللا فلخأ

 .رذقلا ناويحلا لكأ عنمُي كلذلو ؛عيونت وهف :دلَمْسْا بيطلا :يعفاشلا لاق .ظفللا فالتخال ديكأت وهف ؛لالحلا انه بيطلا ١54 :ةيآلا
 هللا دبع وبأ لاقو .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلاب ءادتقالاو ءضئارفلا ءادأو ؛لالحلا لكأ :ةثالث يف ةاجنلا :هللا دبع نب لبس لاق .هنع رطخلا ةدقع لالحنال ًالالح لالحلا يمس

 .لمعلا عفرُي مل ةدحاو تدقف نإف «لالحلا لكأو َّنُسلا ىلع لمعلاو لل لمعلا صالخإو «قحلا ةفرعمو «لجورع هللا ةفرعم :يهو «ملعلا مات اهب لاصخخ سمخ :[ديزي نب ديعس] يجاسلا
 .ةهبشلاو هوركملاو لولُعلاو «تحسلاو مارحلاو ابرلا :لاصخ ّتس نم رفصي ىتح ًالالح لاملا نوكيالو «ملعلاب الإ لالحلا لكأ حصيالو :لبس لاقو



 «هللا َلزنأ ام اوُعِبتا مه َليق اذإوإل ٠
 اوعِبَتا :نيكرشملا نم ةرفكلا ءالؤهل ليق اذإو

 نم هيلع متنأ ام اوكرتاو هلوسر ىلع هللا لزنأ ام هتكع الا لب او وفل 1 00
 هيلع ابيفلأ ام عش لب اولاقإل لالضلا - رنا ام اوعيتا مهلِشاذإو 1 هَ 4-0 م - ْ ٠ دي

 - 4-3 01110 نا جس نب جارت يمس 2 هم ع عم مل

 ةدابع نم انءابا هيلع اندجو ام «انءابا الواكس تروق ال وأبا حراكو وأ نَءاَباَء
 ناك وَلَوُأل مهلع ًاركنم ىلاعت لاق ءمانصألا م در سو هك 0 وج 2 2 سه و رس سر رجح ل رغس هل

 ؟4«نودتبم الو ًائيش نولقعي ال مُمؤابآ قع ىذا |لثمخ اورعهكح نزلا لثمو 59 َنوُدَنِهَي
 6. ٠ .٠ أ 1 . هناس مرج 2 2 سر مر مجعصو د رعد كك

 هيف مه ايف «اورفك نيذلا لثموإط 0 تقادم و مع مك خدي عال عميل اَ

 امب قيني يذلا لفمكإ» لهحلاو يلا نم
 م و ه هم سَ 1 2-2 رج

 باودلاك «ءادنو ٌءاتُذ الإ ٌممسيال كفَرَراَم ٍتَبَيَط نِمأ لك أْوماَء سَ 23
 عب او ا ايفا عرس 0

 مص ّيمُع مكب مصل طقن ًاتوص دحام توُدْبَع هاي رك نإ هيأ وكف
 نع ع هه نوه ريال مكي حلا عام هب َّنِهَأآَمَوِ رحل حَلَومَّدلَأَو وةَنِيِمْلا مُكَِيَع

 .ةنومهفي الو ًائيش 4نولقعي ال مهفإ» هتيؤر 190 لق ساس سس ج2 مساس 2س سل اس س22 نو حم 000

 مص انتتايآب اوبّدك نيذلاوإل :ىلاعت لاق اك هللا نِإهّيلع مث الف ٍداعالو عابر يعرطضأ نمف هللا يغل

 ىلاعت رمأي :ا١ا/'؟ «تاملظلا يف مكب 4-5 وم مث 7 يمس 4 وع 0 0-0-2 7 -_ وِ
 ١ ُر 1 ا ا حرر ع م7

 ههقزر ام ٍتايط نم لكألاب نينؤملا ةابع 2١ تصةلل ل زنأ آم نومك ِذْلَاَنِإ 9 ميِحَيروْفَع
 ع 00 عرعر 204 0 م وري حام م

 اوناك نإ «كلذ ىلع هوركشي نأو «ىلاعت هللا و َناَمَكِت وَ اليلقانُم هي كسمو راسو بتكلا

 ةعيلا ُمُكيلع َمّرَح امنإ» : ا ا/ ا“ هديبع

 « هللا ريغل هب َلهُأ امو ريزنخلا محو م ءدلاو ةمكَقَل ةمنقايهامإكمال كال هول
 ريغ ٌرطضا ن نمفإلل ىلاعت همسا ريغ ىلع َحبْذ ام 1 بد مودع و

 الو يغب ريغ ين «هيلع مثإ الف ٍداع الو غاب راك يِتلَو 9 ٌميِلأ ُباَدَع و ميَكَراَلَو
 رارطضالا يف مارا ٌلحأ ْذِإ (ميحرإل رارطضا ةرِفْغمْلاِب باَدَعلاَو ىَدَهلاي هللََصلأ أورتَسأ نم لكأ ايف «ٌروفعغ هللا نإ» ,ناودع ورا ره 211 0

 لا 1 ا لا نا 1 هك كجأأ 14 نيك أر كلاك 20 1 1[
 نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ 4 بنكلا ٌنَمَهَلَأ نيكل 08 راثلا دراصأ

 ةفص اوُمَمك نيذلا دوهيلا ىنعي «باسكلا سا م ماسر هوس ءمر هما رفقم
 يسود در سف مدع ١ دج قاَتْسإ بتكلا افلح َنِذاَنِإَو وحلا

 «أاليلق ان هب نورتشيوإل ةلاسرلاب هل دهشت
 كلذب ىّدحلا نع اوضاتعاو مهَسفنأ اوُعابف

 0 مهنوطُي يف نولكأي ام كنلوأإ ةرخآلاو ايندلا يف اورو اوباخف «ريسيلا رزتلا
 رتشا نيذلا كئلوأإول © ملأ ٌباذع مهوب مهيلع يني الو «مهبك الوإج مهيلعأ نابضغ هنأل «ةمايقلا َموي هللا ْمُهْمَلكُ الوإ»

 وفلل َباذعلاو» ءمهبتك يف هتافص ناتكو هبيذكت وهو «ةلالضلاب ,هعابتأو لوسرلا ةفص ٌرشن رهو ؛ىدهلا نع اوضاتعا «(ىدُفاب ةلالضلا

 ؛لاكتلاو باذعلا نم هيف مه ام ةّدش عم كلذ ىلع مهربص نم اهيف مهار نم ٌبجعتي «راقلا ىلع مهر ريصأ امفإ» باذعلا ةرفغملا نع اوضاتعا

 ىلاعت هللا نأل ديدشلا باذعلا اذه اوقحتسا اهنإ | «قحلاب باتكلا َلزن هللا نأب كلذإ ١75: !!رانلا ىلإ يضفت يتلا يصاعملا لمعل مهمودأ امف

 ينعي] *باتكلا يف اوفلتخا نيذلا نإوإ» «هنوُفلاخُيو هّئوُبدكُي مهو «لطابلا لاطبإو ٌقحلا قيقحتب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ىلع لزنأ

 .«وايعب قاَقِش يِفَلل [ةاروتلا

 .ةيآلا (انءابآ هيلع اندجوام اَْبْسَح اولاق لوسرلا ىلإو ُهّللا َلزنأام ىلإ اًوَلاَعَت مه لبق اذإوإ :اهريظنو ءديلقتلا لاطبإ يطعت ةيآلا هذه ظافلأ ةّوق 17٠١ :ةيآلا

 .لطابلا مذ يف حيحص اذهو «ةيصعملاو رفكلا يف مهئادتقاو لطابلا يف مهئابآل مهعابتاب رافكلا ىلاعت هللا ّمذل «ديلقتلا مذ ين موق ةيآلا هذبب قلعتو
 .«نوملعتال مّسك ْنِإ ركذلا لهأ اولأسافإل :ىلاعت هللا لاق ءنيَّدلا لصأ نم اذهف ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسملا ماكحألا يف ةمئألل ديلقتلا امأ
 :اهوصأ نم اهذمخأ نم ّدب الف ةديقعلا يف اّمأو ؛ةطبنتسملا ةيعرشلا ماكحألا ذخأ يف عورشم ديلقتلاو .دّلقم ريغ وهف «ةرهاب ةَجبُحو ةنّيب ىلع وهف ةنسلاو باتكلا نم هنيد لحخأ نمو

 .كلذ يف دّلقم وهف مالكلا ةقيرطب اهذخأ نمو .ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا
 .!!!ةعطاقلا ةجحلاو عطاسلا ناهريلاو حيحصلا ليلدلاب اهذخآ وهف ةتباثلا ةحيحصلا هلع هلوسر ثيداحأ نعو «ىملاعت هللا باتك نع هتديقع ىقلت نمو



 لَم ىلع ةميركلا ةيآلا هذه ٌتلمتشا 7
 نإ ؛ةميقتسم ةديقعو ةميمع دعاوقو ٍةميظع
 تيب ىلإ هجونلاب ًالّوُأ نينم ٌوملا ّرمأ امل ىلاعت هللا
 ىلع كلذ قش ةبعكلا ىلإ مهطوح م «سدقملا

 ضعبو باتكلا لهأ نم ةفئاط سوفن
 يف هتمكح َنايب ىلاعت هللا لزنأف ءنيملسملا
 لجو رع هللا ةعاط وه امنإ دارملا نأ وهو «كلذ
 وه اذهف ؛عرش ام عابتاو هو ائيح هجوتلاو
 موزل يف سيلو «لماكلا ناميالاو ىوقتلاو ربا
 ٌرب برغملا وأ قرشملا نم ةهج ىلإ هجّجوتلا
 ىلاعت هللا رمأ نع نكي مل نإ ةعاطالو

 .يرخآلا مويلاو هللاب ّنمآ نم ّربلا نكلوإط
 ىرُع يف لحد دقف ةيآلا اذبب فصتا نمف

 هلك ريخلا عماجمب ّدخأو اهلك مالسإلا
 وهو هجرخأ #«هّبُح ىلع لاملا ىتآو»
 «ىَتْرُقلا يِوُذإل هيف ٌبغار هل ٍّبِحُم
 نيذلا مهو «نيكاسملاوإ» ؛لجرلا ةبارق مهو
 نباوإ» .مهترق يف مههفكيام نودحيال
 «ةتقفن ٌثغرف يذلا رفاسسملا وهو «ليبسلا
 «بلطلل نوضّرعتي نيذلا مهو ©« نيلئاسلاول»

 قاتعإل] نوبتاكملا مهو 4باقرلا فوط

 اهماتب «ةالصلا َماقأوإط [فّرلا نم مهسفنأ
 ةاكزلا ىنآوإ» يضرملا هجولا ىلع اهعوشعو

 ع2 حو م »اش

 َنكلَو ب رْعَمْلاَوٍقِرْشَمْلا َلِبق كه وج 1
 يلوا َنَماَءَنَمَرِْل

 > رص > م
 0 اس حا را 0 أ -

 اعياد تقرا هدي 1 نانا

 7 كو يا لاو رو

 بكامله © ةؤتشنازخ كَل
 هه أ دَّمَأ 81 2س ار 2اس جس

 ونألاو ربع 000
 و

 -؟ وي ص ع ص

 ْىَن هيِحَأ نم مل ىقع قنال اي
 رس ود اسوم م 52006

 أ دأَو ٍورَعمْلاِب عام

 هرم ا 2 ل

 انفاق[ بي ا

 ةِيَح صاَصِقْل ايكو 9 09 ميلا ا َدَعْوََف َكِلَد َدَعَب
 مُكَتَلَع بِك 9 َتوَُن كحل بألا لأ

 هس سس ع أ

 :ةئلأ ةيصولا اح 27 داوم ةحأَرصَحاَدإ

 د

 و ا ل 1 00 َىَقتْيْلأ دس ةياسدص . وورو# 3 ا ف نيرباصلاو اوُدَهاع اذإ هللا دهعب نوفوملاو

 رج 24 رم دو ومو ني صر خل لس يا ساس ري وح سس سوو اوي 20 . 0 52 ١

 نيذلا ءالؤه «اوقدص نيذلا كئوأ» 52 2 انإكدن 1 اَمَدَعِب لاسقلا لاح 4سأبلا نيحوإ» ؛ضرملا

 0 يف 1 نيذلا مه تافصلا هذهب اوفصتا

 مهنأل «نوفتلا م مه كتلوأوإ» .مهنايإ

 اودتعتو اوزواجتت الو «ىاشنأب مكاننأو مك دبعب مك دبعو رح مرح نونمؤملا اهيأ صاصقلا يف لدعلا 0 بيك ١17/8: تاعاطلا اولعفو مراح

 لب اذإ فورعملاب عابتا بلاطلا ىلعق «فورعملاب عابتافإ» وفعلا كلذو ءمدلا قاقحتسا دعب ةَيَدلا ذخأ نم #«ءيش هيخأ نم هل يِفُع مف

 ًافيفخت دمعلا يف ةّيّدلا ذخخأ مكل عرش اهنإ ! «ةمحرو مكبر نم ٌفيفحت كلذإلل ةعفادم الو ررض ريغ نم لتاقلا نم «ناسحإب هيلإ ًءادأوإ» َتَيّدلا
 ٍفو «ةايح صاَصَقلا يف مكلوإل : ١/8 دحأل [ةْيدلا] لحت ملو ءوفعلاوأ لتقلا نم مكلبق مألا ىلع اموتع ناك ام مكب ةمحرو مكيلع هللا نم
 «بابلألا يلوأ ايإؤ سوفنلل ةايح كلذ ناكف هعينص نع ٌفكنا لتقُي ِهّنأ لتاقلا ملع اذإ هّنأل ؛ةميظع ةمكح لتاقلا لتق وهو «صاصقلا عرش

 ةمركلا ةيآلا ذه تلمتشا ١8٠١: تاركنملا كرتو تاعاطلا لعف :ىوقتلاو .همئامومللا مراح نوكرتتف «نوقعت مكلعلإل ماهفأألاو لوقعلا وأ اي

 ,هقح ٌقح يذ لك ىطعأ دق هللا ْنِإ) :ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ثيراوملا ةيأ لوزن لبق ًابجاو كلذ ناك دقو «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولاب رمألا لع

 دقو «هنولَدِبُي نيذلا ىلع ُهَمْ ُهُمْنِ ] اغافإ» اهفرحو ةّيصولا لَّدِب نمف 5 ثلثلا نم مهل ثاريم ال يذلا براقألل ةيصولا تيقبو «ثراول ةّيصو الف
 .هيلإ ىّصوُلا ُهّلَدب امب 4 ملعإ تيملا هب ىصوأ امل «ٌعيم"ّللا نإإ اولّدب نيذلاب مثالا قّلعتو هللا ىلع تيملا رجأ عقو

 ضوحلاو دارملاو نازيملاو 0 رثلو ءهتافصو هئامسأبو هللاب ناميإلا :ةدعاق ةرشع ٠ تس تنمضت مت اهل ؛ماكحألا ت تاهبأ نم ةميظع ةيآ هذه 0 لاق لف :ةيآآلا

 11/1 يلق دئادشلا ف ف ربصلاو دوهعلاب ءافولاو ,ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ىلع ةظفاحملاو ليبسلا نبا ةاعارمو :كلذك نيكاسملاو



 ام حا كجم هش هيرب عمم ليس 7 مصرس رس ورخص حس ها ]أ  #آ#آ
 مشإ الف مهيب حلّضاف امن وأ اضنج صوم نم َفاَحْنَمَ
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 عاونأ لمشي اذهو ءأطخلا :ُفَنَلا
 ةيضقلا حلصي نأ هذه ةلاحلاو يصوللف ءأطخلا

 الفول ءيعرشلا هجولا ىلع ةّيصولا يف لدعيو
 لوقي :18 4محر ٌروفغ هللا َّنِإ هيلع مث
 :مايصلاب مهل أرماو نينمؤملا ابطاخم ىلاعت هلل

 مط مكيلع هبجوأ «مايصلا مكيلع بيك
 ىلع هبجوأ اك «مكلبق نم نيذلا ىلع بيك
 نم هيف ان «توقتت مكلعلإط يكلبت ناك نم
 طالخألا نم اهتيقنتو اهتراهطو سوفنلا ةاكز
 ًامايأل» 64 ةليذرلا قالخألاو ةفيدرلا
 مكنمأ ناك ٍنفإ ًامولعم ادع «تادوذعم

 «(رَخأ مايأ نم ٌةَدِهف ِرْفَس ىلع وأ ًاضيرم

 ضرملا لاح يف ناموصي اال رفاسملاو ضيرملا
 نيذلا ىلعوإل نايضقيو نارطفي لب «رفسلاو
 ناكف :«نيكسم ُماعط ةيدفإ 204ُهَتوفيِطُي

 ءانيكسم معو ٌرطفأ ءاش نمو ٌماص ًءاش نم

 مط «هل ٌريخ وهف ًاريخخ عّوطت نمفإل
 ٌريخ اوُموُصت نأوإلل هل ريخ وهف رخآ ًانيكسم
 اهتخسن ىتح [نيريع] كلذك اوناكف «مكل
 :188 4ُهَْمصَيْلف ٌربشلا ُمكنم َدهش نمفإل
 رئاس نيب نم مايصلا ٌربش ىلاعت هللا حدمي

 نارقلا لازنال ؛ّنهنيب نم هراتخا نأب «روبشلا

 نم ٍتانيبو سادلل ىدهزل هيف ميظعلا
 يذلا نارقلل ٌحدم اذهو «ناقرفلاو ىدهلا
 هب نما نَمِم دابعلا بولقل ٌىدههللا هلزنأ

 دع 20000 هه

 ِناَعَداَدِإ | عاذلا َةوعَد ب ثيجأ بيرق ْنِإَف قَعىِداَسبِع

 جَجبحو لئالدو «تانّيبوإ» ,هعبتاو هقّدصو ها ملم مي ةاصش سمس 8 جو - اس ع سس

 َدِهَش نمفإل اهرّيدتو اهمهف نمل ةحضاو نيب (7 توُدُشَر ىنأومْؤُبَلَو لاو ُميِحَتَسسْلَ
 لع مح ساب اذه فضلا ريشلا مكس 5

 ءرطنُي نأ هلف«رخأ مايأ نم ةَدِهقل رفسلا لاح يف رفس ىلع وأإل هعم مايصلا هيلع قشي هندب يف اضيرم ناك نموإل «هندب يف ًاحيحص

 «ةّدعلا اوُلوكتلوإل مكب ةمحرو مكيلع ًاريسيت كلذ مكل صخر «َرْسعلا مكب ديري الو َرْسْيْلا مكب هللا ديري «مايألا نم هرطفأ ام ةَّدِع هيلعو

 مكلعلوإ رطفلا ديع يف ريبكتلا ةيعورشم ًءاملعلا ذخأ اذهو ؛مكتدابع ءاضقنا دنعهللا اوركذتلو ماده ام ىلع هللا اوربكتلوإ» «كربش َةَدِع

 ينإف ينع يدابع كلأس اذإوإ» : 1/85 كلذب نيركاشلا نم اونوكت نأ مكلعلف همراحم كرتو .هتعاط نمهللا مرمأ امب مثمق اذإ 4نوركشت

 لبقأ :يأ 4ٍناعد اذإ عادلا ةوعد ُبيجأإ يعادلا بيجُيو ةعاطلا ىلع ُبيِثُي بيرق هنأ مهربخأف دوبعملا نع كولأس اذإو :ىنعملا] بيرق
 .«نوُدشري مهلعل يلب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف «([لوبقلا ىنعمب ةباجالاو «ةدابعلا قعمب ءاعدلاف ؛يندبع نم ةدابع

 هيف يبعفشف «راهثلاب تاوهشلاو ماعطلا هّنعنم يّنِإ بر يأ :مايصلا لوقي «ةمايقلا ٌموي دبعلل ناعفشي ُنآرقلاو ٌمايصلا) : هلع هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع نع 6 :ةيآلا

 0 لج ريغصلا عماجلا حيحصأ/ ع اخحلاو يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور (ناعفشيف ؛هيف يبعفشف ليللاب مولا هثعنم بر :نارقلا لوقي

 تلازف «همصيلف ٌربشلا مكنم دبش نمفإ :هلوقب تخسُن مث ؛ هنوُمْشجتي يأ موصلا نوقيطي مهو اورطفأ اذإ ةّصاخ ةزجعلاو خويشلل ةصخخر ةيآلا هذه تلزن :سابع نبا لاق )١(

 لادخلاج يبطرقلا/ اتمعطأو اترطقأ اهدالوأ ىلع اًفاخ اذإ عضرملاو ىَلْبْخاو .مهنم زجع نمل الإ ةصخرلا

 يف تبث 5 «هيلإ ةفاضإلاب هللا هّصخخ نأ موصلا لضف يف اهنم نآلا كيفكيو ُناَسِحو حاَحِص ةريثك ثيداحأ كلذب تءاج 1! ميسج هباوثو !!مظع موصلا لضف ١م :ةيآلا

 .ثيدحلا (هب يزجأ انأو يل هّنإف ,موصلا الإ هل َمدآ نبا لمع لك :ىلاعتو كرابت هلا ”لوقي :هّير نع ًاربغ لاق هنأ ِهَْع يبنلا نع ثيدحلا
 موصلا ناك كلذلف لجو ّرع هل اّلِإ رهظيالو «هناحبس هّير نيبو صلخما دبعلا نيب رس موصلا َنِإ مث .موعزم هلإ وأ نثو وأ مصل ّدحأ هب دّبعتي مل هنأل ؛هل هّنأب موصلا هللا صخ امّنإو

 .!!! ىلاعتو هناحبس هدحو هب ًاصتخم



 نيملسملل ىلاغتللا نم ةصحر هذه : 7
 «مالسإلا ءادتبا يف رمألا هيلع ناك امل ٌعفرو
 اتحمل اًيَضلَأَدَكَي هل لكألا هل لحي امنإ مهدحأ ٌرطفأ اذإ ناك هنإف
 0 0 إم 2و 0 77 لأ ماني وأ ءاشعلا ةالص ىلإ عامجلاو برشلاو
 5 محنأ 97 سايل متنأو كَل ةريبك ًةقشم كلذ يف اودجوف كلذ لبق
 4كيلو و اكلاناَتك 2 «مكشل ترتعش معك مكنآ ذا ل هور و نمل نكس متنأو مكل نكس ّنه 4َنف سايل دبَنَفامسعاَمَعَو يَنِلَع بم كش 5 او مكل سايل نمط حامجلا (ُتَفرلاطو
 م 2 عرس وس 59 ع س6 جم غد نم اوباصأ نيملسملا نم ًاسانأ نأ كلذو
 ماضل اوُمَتَأَر قفل يرونملا لتي ا لب : لآ طخلا كلذ اوكشف «؛ناضمر يف ءاشعلا دعب ءاسنلا
 0 وس يس لزنأف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ
 ُدِجدَسمْلا ف َنوُهكَدَع مشو رْهوُرِشَ 20 َلِإ 0 ىتح اوبرشاو اولكوإ» [ةيآلا هذه] لامتألا
 0 دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيتي
 2 بأ «ليللا ىلإ مايصلا اوعأ 93 رجفلا نم

 324 خذ همم 9 حردَتَو جرن 7 ُُح
 مكسب لوم تروقتي ساّشلل يأ يف عامجلاو برشلاو لكألا ىلاعت هللا

 : سمو ريع م هسه عجم لي يصر م دك حرجا 2 حابصلا ءايض َنيبتي نأ ىلإ مئاصلا ًءاش .ليلل

 ناي أك لال راولدتو لطتبل اي ليلا ىلإ مايصلا اوُمأ مثإ» ليللا داوس نم
 تكل لرجل م0 سب سم4 5 2 سمشلا بورغ دنع راطفالا ىضتقي اذه
 ولحم 48 ((9) نوملعت م شنأو مثال ايساَسلا ل' | ورع 71 عا 3

 لأ 20 هد 7 7 ةصر 2 «دجاسملا يف نوفكاع مناو نهورشابت الوز

 و جحلاو ساّنلِل تقوم هلم َةْأِه م ىتح ءاسنلا حكني نأ فكتعملا ىلع هللا مّرح
 هم دي همر و اذه «هللا ٌةودح كلتإ» ُهفاكتعا يبضقي
 *َوكأ يلا نكَلو اكروُجلُع نم توي أمأكنأب 29 مايصلا نم هاندّدحو هان ضرفو هانيب يذلا

 مكمل اوقئاوأهياوبأ نم تموُمحلا اونأَو سادلل هِايآ لا نيب كلذكإ» اهوتعتتو هللااوفتا ةمتغعتم ةئثلأأ مت وزو وبر فل و 0 06 < 22 هصو ري جر اه اجنال «اهوبرقت 3 الفإ» هماكحأ

 يكويامي دلال ل يديم أولو 9 كروُحلتُش ١ فيكو نودع فيك نرفرعي «نوقتي مهلعا خا ع م . و ريع صر 2 . ا
 رس وو 0 رسوم راس هيلع نوكي لجرلا يف اذه : نوعيطُي

 0 َدسَعمْلا تحال هللا ترإاودتمنالو مصاخيو لاملا دحجيف ةنّيب هيف هيلع سيلو لام

 وهو هيلع ّقحلا نأ فرعي وه وهو ؛ماكحلا ىلإ

 متنأو مئالاب» مارحملا لك مآ هنأ ملسعي
 وحنب يضاقلا يضقي امنإو .ًالطاب كلل قِحْي الو «مارحلا كل لحي ال يضاقلا ءاضق نإو .مكمالك يف هنوجرتو هنوُعَدت ام نالطب نوملعت 4نوملعت

 .ةيآلا هذه تلزنف ةلهألا نع ملسوأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُسانلا َلَأس ١884: بيصُيو ءىطخُي يضاقلاو دوهشلا هب دهشتو ىري ام
 ٌَتيقاوم ًةلهألا هللا لعجا :ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ءمهراطفإو مهموصو «مهججح تقوو مهئاسن ةَّدِعو مهند لج اهب نوملعي

 نم توببلا اوتأت نأب ّربلا سيلوإ» دانسالا حييحص وهو ماخلا هاور موي نيثالث اوُنُعف مكيلع مع نإف «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوُموُصف ؛سانلل
 مكلعل هللا اوقتاو اهباوبأ نم تويبلا اوّنأو ىقتا نم ّربلا ٌنكلوإو ةيآلا هذه هللا لزنأف هرهظ نم َتيبلا اوُنأ ةيلهاجلا يف اوُمّرحأ اذإ اوناك اهروهظ

 تلزن ةيا لوأ اذه:9١ ٠ لامكلاو ماقلا ىلع مكيزاجيف هيدي نيب متفقو اذإ ًادغ اوحلفتل ؛هنع ع اه ام اوكرتاو هب عرمأ ام اولعفاف هللا اوقتا «4نوحلفت

 :ىلاعت هلوقب ةءارب ةروس تلزن ىتح .هنع فك نمع ٌفكيو هلتاق نم ٌلتاَقُي ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك ٌتلزن املف ةنيدملاب لاتقلا يف

 .خويشلاو نايبصلاو ءاسنلا لتقو لولغلاو ةلئُما نم نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الوإط 4مهومدجو ُثيح نيكرشملا اولتقافإ
 «قوقحلا دحجو بصغلاو عادخلاو رامقلا :اذه يف لحخديف .قح ريغب ضعب لام مكضعب لكأيال :ىنعملاو .هكَي دمحم ةمأ عيمج نمضعت ةيآلا هذبب باطخلا :يبطرقلا لاق 188 :ةيآلا 00

 عئابلا ةفرعم عم عببلا يف نيغلا هيف لخديالو .كلذ ريغو «ريزانخلاو رومخلا ناْعأو نهاكلا ناولحو يغبلا رهمك «هكلام سفن هب تباط نإو ةعيرشلا هتتمّرح وأ ,هكلام سفن هب بيطتالامو
 مكنإ» :هَع هللا لوسر لاق :تلاق ةملس مأ نع ةّمألا ىور امارح لحيال يبضاقلا مكحو .لطابلاب هلكأ دقف يعرش هجو ريغ ىلع هريغ لام ّدخأ نمف .ةبه هنأت نبغلا نأل ,عابام ةقيقحب
 ااهُرَذَي وأ اهلمحيلف ءران نم ةعطق هل عطقأ امّنِإف هذخأيالف ًائيش هيخأ ٌقح نم هل ٌتعطق ْنَمف ءعمسأ امث من ىلع هل يضقأف ءضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب ّلعلو «يلِإ نونمصتخت
 ./92/7ج يبطرقلا/ .نطابلا مكح رّيخيالو رهاظلا ىلع يضاقلا مكح نأ حضوي اذهو
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 مهرمثفقَت ُثيح مهول فاو ١: ا اة
 نوكتل «موجب رخأ ُثيح نم مهوجرخأو ُةَتَفْلاَو ربو جل ري و جهل ء رز ج ب ريعان مرو عزجصر

 ةثعبنم مهتمه نأ «مهلاتق ىلع ةثعبنم مكتمم 0بأ ثَحنيموب أو ههوشففت تح وفا

 دع مهول الو ًاصاّصِق اهنم كوجرخأ ةرجَك يقي يحرر رجس لتفلا نمدُشُأ يتلا مهدالب نم مهجارخإ ىلعو مكلاتق ىلع 6 00

 5 أ دم 2060 وحدا قَهَف

 موُلتاق نإف هيف مولتاقي ىتح مارحلا دجسملا أوهننأ نإ (7) ترفكلا ءآَزج َكَِدك ف ولم وتم كولن 5
 «نيرفاكلا ءازج كلذك مهوأقاف 00 تاس رن مه رج يوحد 2219 0

 موؤدبي نأ الإ مارحلا دجسملا دنع مهولتقت ال وكي د نكت ال يح مهوُلِئاَمَو ()) مهجر روهعَه 1
 لئاصلل ًاعفد مهلتقو مهلاتق ذعيح مكلف ؛هيف 5 روج لس ل أ بكن رو

 كرشلا «لصقلا نم ّدشأ ٌةسفلاوإ» :هلوقو 0 ا انإفوْنِي نيدلا
 هللا نإف اوهتنا ٍنإفإل 191 لتتلا نم ٌدشأ 2278 0 دنع 00 ٌضاَصِقُم ُتَمْيرلَو م اَلْلِر هش ملأ

 اوبانأو مّرحلا يف لاتقلا اوكرت نإف «محر ٌروفغ َئ
 اوناك ولو ءمهّيونذ رفغيهللا نإف ءمالسالا ىلإ 095 نأ أوملع اومن أوو كَكلَع َدَتعَاَم فمه

 ىلاعت هنإف ؛ هللا مرح يف نيملسملا اولتق دق ت0 لس 0 عهود عم
 هيلإ هنم بات نمل ُهرفغي نأ ٌبنذ همظاعتي ال كلما و د لافتا © يمل

 :رافكلا لاصق ىلاعت هللا َّرمأ مث بلو 6 أت 09 د تا 3 و

 كرش «ةسف نوكتال قح مهولتاقو» للو رل م# 0 همس 2 ف رس رص ساس و

 وه هللا نيد نوكي 06 ُنيدلا نوكيوإ يدع وع و 1 رينز

 نفل نايدألا رئاس ىلع يلاعلا رهاظلا جر 73 1 2 سمو ع و

 ا اتت بي ةمؤشاأككسأ راما نيملاظلا الإ نار الف اوفكف 244 رو ا 0310 سس عوو 4 علل سا
 «مكيلع ىدتعا ام لثب هيلع اوثعاف ميسو يل فِواَيأَِلَت ماَيِصَم دل نْفَدْفَاَنَرَسَيْسأآَق

 « مارح ا ريشلاب ٌمارحلا ربشلاإ : لحل 0 أ ئ كل حس
 هللا حابأف مُهلتاقف هيف كلذ اوُلحتسا نإ :يأ] ياحب كي اك ٌةَرََع كي مُْعَجَياَدإ

 (رماصف ثا ا اد ل 9 ٍباَمِعْلا ديدن اومَلَعاَوَهَسَأ أوفتأو مارا دِجَسَمْل اه ل ل 7 راه 0-50 0

 مكيلع ىدتعا نمفإ» [كيلع ىدتعا ام 2
 تلزن «مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف

 ىلاعت هنأب رابخإو ؛هاوقتودللا ةعاطب مهل ٌرمأ 4نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاوإ# ةنيدملاب لاتقلا ةيآب خسُن مث داهج الو ةكوش ال ثيح ةكمب
 ةينيطنطسقلاب نيرجاهملا نم لجر لمح :لاق نارمع يبأ ملسأ نع داهجلا كرت :ةكلبتلا 8 ةرخآلاو ايندلا يف دييأتلاو رصنلاب اوقتا نيذلا عم

 ؛انيف تلزن امنإ :ةيآلا هذبب ملعأ نحن :بويأ وبأ لاقف «ةكلبتلا ىلإ هديب ىقلأ سان لاقف ءيراصنألا بويأ وبأ انعمو «هقرخ ىتح ٌودعلا فص ىلع

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبحصب هللا انمركأ دق :انلق ٌُمالسإلا اسف املف «هانرصنو دهاشملا هعم اندهشو ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر انبحص

 هللا .ليبس يف اوُقفنأوإ» :انيف لزتف ءامهيف ميقْتف اندالوأو انلهأ ىلإ عجزنف اهّرازوأ برحلا تعضو دقو «هلهأ رثكو مالسإلا اًشْف ىتح هرصنو ملسو

 ىلاعت ركذ امل ١85: يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .داهجلا كرتو لاملاو لهألا يف ةماقإلا يف ةكلبتلا تناكف «ةكلبتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو

 :هدعب لاق اذهو امبيف عورشلا دعب امهلاإ قايسلا رهاظو ةرمعلاو جحلا ماَعإب ٌرمأف «ءكسانملا نايب يف عرش ٍداهجلا ركذب فطعو ٍمايصلا ماكحأ

 نأضلاو زعملاو [ةعبسل يفكتو] رقبلاو لبالا نم 4يدهلا نم ٌرسيتسا امفإل مهمات نع متعنُمو تيبلا ىلإ لوصولا نع ٍمُتْدِدُص 4متريصخأ نإفإ»
 ةيدفف هسأر نم ّىذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإ» ةرمعلاو جحلا لاعفأ نم ُكسانلا غرفي ىتح كهَلِحَم ْيْدَلا عليي ىتح مكسوؤر اوُقلت الوإ»

 ملسو هلآو هيلعهللا ىلص يبنلا ىلإ تلم :لاق ةرجع نب بعك نع لقعم نب هللا دبع نع يراخبلا ىور 4ِتسن وأ ٍةقدص وأ مايص نم

 نيكاسم ةَّنس معطأ وأ مايأ ةثالث ْمُص» :لاق ءال :ءتلق (؟ةاش ُدحت امأ !؟اذه كب غلب هلا نأ ىرأ ٌتنك ام) :لاقف يهجو ىلع رثانتت لمقلاو

 نم ٌرسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عت نمفإ» كسانملا ءادأ نم متنكمت اذإف «مشنمأ اذإفإ» (َكَسَأر قلخاو ءماعط نم عاص فصن نيكسم لكل



 يدحلا نم هيلع ردقام ججذيلف 4يدهلا

 .«جحلا يف مايأ ةثالث ُمايصف ذجي مل نمفإ»

 ىلإ «معجر اذإ ٍةعبسوإ» ةفرع موي لبق
 يريضاح هلهأ نكي مل نل كلذإ» مكناطوأ

 اوقتاوإ» ةكم.لهأ نم سيل «مارجلا ٍدجسملا
 ٌُديدش هللا نأ اوملعاوإ» مكابنو كرمأ ايف هللا
 جحا :1917 .ُهّرمأ فلاخ نمل «باقعلا
 تامولعم ربشأ جحلا ٌتقو «4تامولعم .ٌربشأ
 هلاو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةيودرم نبا ىور

 جحلاب مرحي نأ ٍدحأل يغبني ال» :لاق ملسو

 نمفإل هب سأب ال هدانسإو (جحلا رهشأ يف.الإ

 ايت همارحإب بجوأ 4جححلا نيف ّضَرُ
 عامجلا ركذب ضيرعتلا وهو 4(ْتْفَر الفإ
 لادج الوؤو يصاعملا يهو 4«َقوسُف الو

 اموت جحلا تقو يف ةلداحم الو «جحلا يف

 نع مهابن ال «هلا ةملعي ريخ نم اولعفت
 «ليمجلا لعف ىلع مهّتح حيبقلا نايتإ
 ٌرفوأ هيلع مهيزجيسو هب ملاع هنأ مهربعخأو
 فكي ام كاوذوزتوإ» ةمايقلا موي. ءازجلا

 ٍدازلا ريخ نإفإ» سانلا نع مكّموججو
 يلوأ اي ٍنوقتاوإ» ةرخآلا داز وهو «؟ىرقتلا
 /١9: ماهفألاو لوقعلا يوذاي 4بابلألا
 نأ اوُمنأتَف مسوملا يف ةيلهاجلا قاوسأ تناك

 ٌجّرَح ال :يأ .تلزنف ,مسوملا يف اورجتي
 هدعبو مارحالا لبق عيبلاو ءاريشلا يف مكيلع
 دنع هللا اوُركْذاَف ٍتافرع نم مثضفأ اذإفإ

 :يأ] ًاعيمج ناتالصلا يهو 4 مارحلا ِرَعْشَلا

 2 ةفلدرملا يف رييخأت عمج ءاشعلاو برغملا

 لخاد اهمأل ؛مارحلا رعشملا :ةفلدزملا تّيمُسو

 مهيلع هب هللا معنأ ام ىلع مهل ٌةيبنت ةيبنت مك اده اك هوُركذاوط مرحلا

 ةلكبلاة اوت انتج
 هه 00000 1 هر م هَّلَعَم ىف ريل > ا بأ

 تفرالف جحلا رهف ضرف نمف تلم رهشأ جحلا
 حاس يا م ركل 20 دقي

 من العتا روطل و32 -كووسفالَو
 سس 2 مزود دم در

 وعَتَأَو 5 دازلأريَح كرإف او اودَوَرَمَو ودمعي 3

 ن نآ كج عْكَِعَدْبل © بألا لوحي
 ع هم سر

 ٌثضَفَأ آدإَه ْمُكْيََماَكْس صفا وْعَتَْم

 اصلع شمل د نعل ورك آَف تفرع
 -هِلَب نم تنكح نو مكن َدَهاَم ةوركحْدَأَو #0 مل لل ل

 بخ رع د ل 2 د رج هل نيس رس صاس 1

 ٌصاَقأ ُتِيَحَنِمأوُصيِفَأ مح 67 َنيِلاَصلَأَنِمَل
 رمح وع 22م ع 2 19 1 2

 09 ميت روُعَع هلا كَم دَش اورهعتساَو ساشلا
 هل م ول 27 دل هس سا و حس ا آ

 5 اوركداو :م متيضفاذ
 هر 3 0س

 م ب

 هه أذ 2

| 
 اذ أك

 اد
١ 

 رج هو هس 22 2 هه

 9 راثلأ ب اذَعآَقو نصح ةّرخالا فو ةنسع
 عع
 رج 0-0 22 هه هوو - مم ه5
 (3) ٍباَسْلَل عرس هلل ًاوأوبسْهاَمَم ٌُبِيِص مهل 3 مل |

 ص

 .[مهلامعأب دابعلل ةازاجملا عيرس هناحبس وهو دقع ىلإ الو َّدَع ىلإ جاتحي ال] 4باسحلا عيرس للاوإ [ءاعدلا باوث نيعادللو

 اذه لبق نم 4نيلاضلا نمل هلبق نم منك نإوو# جحلا رعاشم ىلإ ةيادحلا نم

 نوفقي برعلا رئاسو «ةفلدزملاب نوفقي اهيد َناَد نمو شيرق تناك :تلاق ةشئاع نع «سانلا ضافأ ٌثيح نم اوُضيفأ منو ١59: يدملا

 «محر ٌر ٌروفغ هللا نإ هللا اوُرِفَغتساوإ اهبنم ضيفي مثاهبب فقي مث تافرع قأي نأ ملنسو هلاو هيلعهللا ىلص ُهّيبن هللا َرمأ ,مالسإلا ءاج .املف «تافرعب

 اذإفإ» ٠٠ ثالث هللا رفغتسي ةالصلا نم غرف اذإ ناك هع هللا لوسر نأ حيحصلا يف تبث اذهلو تادابعلا ءاضق دعب هركدذب هللا رأي ام اريثك
 ُثحلا هنم دوصقملاو .هّمأو هيبأ ركذب يبصلا ُْتّبلي م ٠ «كسشلا ءاضق كعب هللا ركذب اوهام «كءابآ مكرك ذك هللا اوُركذاف مككيمانم مُعيضق

 ملا اذه نّمضتو «ظح الو بيصن نم «قالخ نم ٍةرخآلا يف هل امو ايندلا يف انتآ اير ٌلوقي نم ٍسانلا َنمفإل لجو ّرع هلل ركذلا ةرثك ىلع

 هذه تعمجف 4راتلا باذع انِقو ةنسح ةرخآلا ينو َةَنَسَح ايندلا يف انتآ ابر لوقي نم مهضوإل : "0 كلذك وه نم هّبشتلا نع ٌريفنتلاو

 عفان ملعو ةنسح ةجوزو عساو قزرو ةيفاع نم يويند بولطم لك ٌلمشت ايندلا يف ةنسحلا لك َنإف رش لك ُتَقرصو ايندلا يف ريخ لك ةوعدلا

 نم كلذ ريغو ءباسحلا ريسيتو ءربكألا عزفلا نم نمألا نم ؛هعباوتو ةنخلا لوخد كلذ ىللعأف ةرخآلا يف ٌةنسحلا امأو .كلذ ريغ ىلإ حلاص لمعو

 رثكأ ءاعدلا اذه ناكو] مارحلاو تاببشلا كرتو «ماثألاو مراحما بانتجا نم ايندلا يف هبابسأ يضتقي وهف ؛رانلا نم ةاجنلا امأو .ةح اصلا ةرخآلا رومأ

 «جحلا باوث جاجحلل «هئاعدو هلمع باوث نمؤمللف ؟نيقيرفلا ىلإ عجري اذهو] «(اوبسك ام ٌبيصن مهل كئلوأإ 7١: 7 [هَّترَع يبنلا ءاعد



 4«ِتادوُدعم مايأ يف هللا اوركذاوإل : “7٠
 مانيالاو «قيرسشتلا مايا :تادودعملا مانيالا كحل 9

 مايأ .يف ريبكتلا ينعي .رفععلا مايأ :تامولعملا ىف لج تاكوُد اح أى هم و 2 و - . 0 ل : 0 ها هس 5 0200 ص وي 22

 ىور ,ثانوتكمل ١ تاولصلا .دعب قيرسشعلا د ا عَ م سلع روج مسام علم

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :دمحأ مامإلا لوقت ع 0 م ه نيمو

 قيرشتلا. مايأو رحنلا مويو ةفرع موي :ملسو 4 : 3 2 دعا كس أولْعأو هنأ ذك

 برشو لكأ مايأ يهو ,مالسإلا لهأ انُديع نمو 9 هيل و أو هلو
 1 0 1 ىلا ُ سا : رو 2 نيولضس > 2 سا

 يف :يأ] 4نيموي يف لججعت نمفإإم (هللا ركذو هللا دهشم َواَيَّدلَ أمس قوق كبيقُيم ساّنلأ

 نيمويلا يف قيرشتلا مايأ ىَنِم يف رامجلا يمر مارس هد <عارور ِ_ٍ

 هيلع جرح الف هيلع مل الفإل نيرا 2 نكس َلَوَتاَذِإَو 09 واَصِحْلأ َدآًاَوْهَو وبل نام
 4هيلع مث الفإ» ثلاثلا ىلإ «رخأت نموإ» 00 مر ع ل جو 1

 17 , 2 هللا 6*2 | هك 00 ل ض

 ركذ الو [حابُم كلذ لك نأ :ةيآلا ىنعمف] هللاولشصلاو ترحل اه انلهيو هيزراسص هل ضرالا يف

 سانلا قّرفت وهو ؛يناثلاو لوألا َرْثلا ىلاعتذلا هَّرِجْلا هتدخأ هللا قت هل َلِضاَذِإَو 2 دامْلا بيا
 ا ا راس لإ حبلا يسوم نم رد جر ا 2غ تو ل

 هنيلإ مكنأ اوملعاو هللا اوقتاوإ» :لاق تومو داهملاسْنِملَو ماهج ٍهبسحف يجول

 نم سانلا َنِيو ٠4 ٠ (نوُرَشحت 01 ا
 يف تلزن «(ايندلا .ةايحلا يف ُهَلوق َكّبِجعي 0 ءاحضتبا ةسضن رشي نَم سانتا
 0 ىصمو 2 مك 0070 2 حض 2

 هنطاب يفو مالسالا رهظأ «قيرش نب سدخألا اولخ دا ومما ترذأ ا اهيأتي 07 داب اي فو عر
 يه مث .نيقفانملا نه رفن يفو ءكلذ فالخ هقا سس 2 ل خر ور د 8 21

 مهلك نينمّوملا يفو ,مهلك نيقفادملا يف ماع ندطيشلا تاوطخ اوعيتتالو ةفاح لَيلايف
 نإو.اذه نأ 4هبلق يف ام ىلع هللا ُدبْشُيوإ» هسممس رويجدس ا حج اخ غول حول 2

 هبل نم ملمي هلا نكل ليحل مكل رهظأ ٠ >عي نممتللز نإف 79) نيم ودع مكحل ٍهَنِإ
 اذإوإ» :١7ه قافنلاو رفكلا نم هبلق 31 : يف امها راي «ماصخلا ذأ رهوإط حبقلا 2 يكسو ع صن اَومَلَعأَف تئَربْلآ محم هجم
 حرص ر نإ هو . م هم ع 0 راس > رج

 ىعسإإ .لاعفلا ءيس لاقملا جوعأ اذه «ىلوت ِماَمَعْل 8 م للظ ىفهللأ مهني نأ ال[ نور د له

 هل' سيل قفانملا اذهف 4ابيف ديمفْيل ضرألا يف 2 وو عموم رع هرم د روي همر ل اس را ]أ رسل رس در

 ثرحلا كالهإو ءضرألا يف داسفلا الإ َةّمِه 92 رومال ا عجرتهللا ىلإ و رمال ىضقو ةكحٍِجلملاو
 جاتن وهو لسنلاو رامقلاو عورزلا نم فا

 ضرألا يف ىعس اذإ :دهاجم لاق .تاناويحلا
 اذه ظِعُو اذإ هللا قتا هل َليق اذإو» ٠5 ةتفص هذه نَم بحي ال (داسفلا بحي الةلاوإل ءلسنلاو ثرحلا كلهف رطقلا ُهّللا نم ًاداسف

 «متهج ُهبْسحفإ» ماثآلا نم هيلع لمتشا ام ببسب «مثالاب بضغلاو ٌةّيمحلا هتذخأو عنتماو ىأ «مثإلاب ة ٌةَرعلا ةتذخأ)ب «٠ هلاعفو هلاقم يف رجافلا

 نم سانلا نمو :لاقف ةديمحلا نينمؤملا تافص ركذ ةميمذلا مهتافصب نيقفانملا نع ىلاعت ربخأ امل 0 /٠ ١ داَهملا سئبأوإل ةبوقع هُتيفاك يه

 لام لو انلإ تمدق بيس ا :شيرق تلاق ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةرجهلا دارأ امل بيهص ين تلزن هللا تاضرم ءاغتبا ُهَسفن يرشي

 كلذ غلبف (يلام مهملإ ٌتعفدف معن : :اولاق ؟يّنع نوّلخت يلام مكيلإ ٌثعفد نإ متر :مهل ٌتلقف ءًادبأ كلذ نوكي ال هللاو !؟كّلامو تنأو جرختو كل

 يف اوُلخدا اونمآ نيذلا اهنأ ايل : 7” ٠8 هللا ليبس يف دهاجب لك يف يه من !«ٌبيِهَّص جر ٌبيِهُص را :لاقف ملسو هلاو هيلع هللا لص يبن

 5 رمأي امنإف ناطيشلا هب َرمأي ام اوبنتجا «تناطيشلا تاوطخ اوُعبتت الوإ» ًاعيمج فاك هعئارشو مالسالا ى َرُع عيمج اوذخ ,مالسإلا (مْلّسلا

 نع متلدع نإ | «ثايّيبلا مكتءاج ام دعب نم متلَلَز نإفإ .:7 ٠ 4 ناطيشلا هللا ديبعل هللا دابع شغأ هنإ «نيبم ٌوُدَع مكل هنإإ» ءاشحفلاو ءوسلاب

 «هماربإو هضقنو هماكحأ يف «مكحإلم ٌبلاغ هبلغي الو ٌبراه ُهثوفي ال ,هماقتنا يف 4زيزع هللا َنأ اوملعافإ» ججحلا مكيلع تماق امدعب قحلا

 ةمايقلا موي «ةكئالملاو مامغلا نم ,لَلظ يف هلا مهيأ نأ الإ نورظني لهإإ :, نيرفاكلل ًادّدهم ىلاعت لوقي ٠ هرمأ يف مكح هتمقن يف زيزع

 .«رومألا ٌعجرت هللا ىلإو ُرمألا ّيضقوإ» رشف ارش نإو ٌريخف ًاريخ نإ هلمعب لماع لك يزجيف نيرخآلاو نيلّوألا نيب ءاضقلا لصفل
 هاورو ءاهللا ركذو «برشو لكأ مايأ يهو «مالسإلا لأ انديع قيرشتتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي» :هْيَع هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نع دمحأ مامإلا ىور 7٠١ :ةيآلا

 .ًاضيأ ملسم



 ١ ينب نع او ىلاعت لوقي إسائيل 
 عم ل ةمن لي نول هاب طا

 اذه عمو «باقعلا ُذ ُديدش هللا نإف ةتءاج ام

 رفكلاب نامإلا اوُنَدبو اهنع مهنم ٌريثك ضرعأ
 رافك نع ىلاعت لاق م ءابنع ضارعإلاو
 ًارفك هللا ةمعن اوُلدَب نيذلا ىلإ رت ملأ» :شيرق

 4راّوَبلا راد مهّموق اوُلَحَأو ١١7: ريخأ مث

 :لاقف نيرفاكلل ايندلا ةايحلا هنييزت نع ىلاعت

 اهب اوُضرف 4ايندلا ٌةايحلا اورفك نيذلل َنَيزط
 «اونما نيذلا نم نورخسيوإ» ابيلإ اونامطاو
 ةعاط يف اهنم اوقفنأو اهنع اوُضرعأ نيذلا
 «ةمايقلا موي مهقوف اًرقتا نيذلاوإ ءمهبر
 «رفوألا ظحلاو دعسألا ماقملاب اوزاف اذهلف
 َدْلحَو «نيِيلِع ىلعأ يف تاجردلا يف اوٌرقتساف
 اذهو «نيلفاسلا | لفسأ يف تاكردلا يف كناوأ

 ناك» :3 3 ةرخآلاو ايندلا يف ) «باسح
 لع ررضو مدا نيب 4«ةدحاو ٌةَمَأ سانلا

 نييبنلا هللا ٌتعبفإ» اوفلتحاف ؛قحلا نم ةعيرش

 ٌباتكلا مهعم لزنأو نيرلنمو نيرسشبُم
 «هيف اوفلتخا ايف سانلا نيب ٌمكحيل قحلاب
 مهلمح امو «مهيلع ججحلا تماق ام دعب نم

 مهضعب نم ©مهنيي أيغبإط يغبلا الإ كلذ ىلع
 امل اودمأ نيذلا هللا ىدهف» ضعب ىلع

 ىلص يبنلا لاق «هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا

 نولّوألا ءنورخآلا ٌنحت» ملسو هلآو هيلعهللا
 ةّنجلا ًالوخد سانلا لوأ ّنحن ؛ةمايقلا موي 58

 نم هانيتوأو انلبق نم ٌباتكلا اوتوأ مهنأ
 هلو « مقتسم طارص ىلإ هقلخ نم «ءاشي نم يدييشارط قازرلا دبع هاور ,ثيدحلا ««هنْذإِب ٌقحلا نم هيف اوفلتخا امل هللا انادهف ؛مهداعب

 مكبأي اًنوإ» :لاق اذهو «مثألا نم مكلبق نم نيذلاب لف ام اوربتختو اولتبت نأ َلبق 4ةّنيللا اوُلخدت نأ متبسح

 ءادعألا نم اوفّوخ «ولرلؤو» رقفلاو ماقسألاو ضارمألا نم بئاونلاو بئاصملا يهو «ءارّضلاو ءاسأبلا مهتَسم مكلبق نم اًوَلَ نيذلا ِلقَم
 :ىلاعت لاق «بازحألا موي يف ةباحصلل مظع ٌبناج اذه نم لصح دقو ؟#هللا ٌرصن ىتم هعم اونما نيذلاو لوسرلا لوقي ىتحإ» ًاديدش ًالازلز
 هللا وعدت الأ ؟انل رصنحتست الأ هللا لوسر اي انلق :لاق ترألا ني بابخ نع حيحصلا ين ءاج اكو ًاديدش الار اوُلْرو نونمؤملا يلا كالانهإ»

 طاشمأب طشميو «هنيد نع كلذ هفرصي ال ءهيمدق ىلإ صلخيف هسأر قرفم ىلع راشنملا عضوي مهدحأ ناك مكلبق ناك نَم ْنإو :لاقف !؟انل

 ىبعمو .ةاكزلا اهتخسنو .عوطتلا ةقفن يف ةيآلا هذه ؟نوقفني اذام كنولأسي : 8©71١: (هنيد نع كلذ هفرصي ال همظعو همحل

 ءاج ار هوجولا هذه يف اهوفرصا 4ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم مقفنأ ام فج نوقفني فيك كنولأسي :ةيآلا

 مآل: 71١ 4 ةغلابلا ةبحلاو ةمكحلا

 2 ميكنما تكا سلا داو 7 220 4 ه--- مس >< رس
 مد سلب مياء نم مهني 21 د ءارسإ ىب لس 0 .٠ ٠ 0 "1 0 ل

 داحس سس سرس رس هموت رص اس اس ح1 ص
 تأ

 اسحب ُوَردمأَوَوَمْْلَْويَوأوَعَ

 و رقت نحيا هَلَأَت حبو َةَدحوَدَمُأ سَ

 ياتي ولاَ َبكِكْلامهعم َلنأَو نر ِذَنُمَو

 ٍدَمبْنِم هوقو َنيدلا الإ ِهيِفَفَلَمَحْااَمَو هِضْأوفلَتْحْأاَميف
 واس هس

 هوس م م اس سرر ذي 0 20 سس و رج رسم ل

 أوْنَماَءَِذَلأ هللا ىَدهَف مهند يغب تانيا مهن َءاَجاَم
 أفلام ايل

 َنئاَسَينَم ىرهيَم 0 و 011

 موو 9

 هاَصلاَو سأل موَعَم نت دق اذن لاك كل
 لق يب ترف جس يس سس ول سس ١ رس يس سس ريس ياس هيي >1

 عئاامصن اوم ٌمَعَماوُتَماَءَِدَلأَو لوس لومي ّقَحاوْلِررَ

 ف نوقف :َباَداَمَكَنوُلَكَي 9 09 ببر هَاَرَع نادل
 هس ع جاس جلاش هر

 نكون شع م
 ركحج رو 75 صادررب اس حرس ه لاس حاس هذ

 07 يلع وبمَشأ نار بَح َنمأوْلَحْفَتاَمَو لِيَ أَو

 اندز

 .ءازجلا ٌرفوأ كلذ ىلع مكيزجيسو 4 ميلع هب هللا ّنإَف ريخ نم اولعفت اموإ» (كانْأف كاكذأ مث كاخأو كتخأ كابأو َكّمأ» :ثيدحلا ف

 ٌةٌَدصيامو «نيتنثاب ٌقَشْيَف هسأر ىلع عضوُيف راشيملاب ءاجُيف هيف ُلعِجّيَف ءضرألا يف هل ٌرفحُي مكلبق ناك نميف ُلجرلا ناكو : م هللا لوسر لاق ءيراخبلا حيحص ينو 4 :ةيآلا

 ./715/5ج يرابلا حتف/ !!«هنيد نع كلذ هّدصيامو «ٍبَصَعو ريظع نم ِهمحل ٌنوُدام ديدحلا طاشمأب طشميو «هنيد نع كلذ



 20 هت آذآ 7

 اع نأ 0

 قمن
 وهو ل 0

 ركوهو لاتقل 0

 رَمَثلأِنَع 2 2 0 نأ 220

 اسعد كوم اك ِهِفِلاَتِق و اَرحْل

 ِواَرحْلَأ رِجَسَمْلَأَو وبرَدُكَو
 يك ةتوعوإم 0م أ َحاَرلَو

 مكوك نولا للوزير ملون دنع
 2 رغس

 ةْرُك وهو لاتقلا مكيلع بكل : 54
 ىلع داهجلل ىلاعت هللا نم ٌباجيِإ اذه «مكل
 ةزوح نع ءادعألا َّرش اوفكي نأ نيملسملا
 مو ٌزغي ملو تام نم» :حيحصلا ينو مالسإلا

 (ةيلهاج ة ةتيم تام وزغلاب هسفن ْثّدَحُي

 امإ هنإف ؛مكيلع ديدش «مكل رك وهو

 وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعوإ» حرج ب وأ لتقُي
 ٌرَفظلاَو رصنلا هبقعي لاتقلا نأل «مكل ريخ

 ٌرش وهو ًائيش اوُبجت نأ ىسعوإل ءادعألا ىلع
 دوعقلا اهنمو ءاهلك رومآلا يف ماع اذهو ؟مكل

 دالبلا ىلع ودعلا ءاليتسا هبقعي دق لاتقلا نع

 منو رومألا بقاوع 4ملعتي هللاو»
 هل اوبيجتساف ؛مكح الص هيف ام «منوملعت ال م و رس 2
 ىلص هللا لوسر ثعب :"1ا/ هرمآل اوداقناو 7 1 9 0 7 2 ص 4 1 دوري سوو ُعنطَتَسأ نإ مكي نعم اودرنل

 مه اذإف ةلحن نطب ىلإ ٌةّيِرَس ملسو هلآو هيلع هللا ٌتطِبَح َكيِتلْؤَد زاك وهو ٌتَميِفءدْيِي دنع 00 كم 9 ُ 2 كو هه #آ م 5
 نب هللا دبع نب نائعو ناسيك نب مكحلاب دع 50 520
 ا قل[ خد كيلوأو ةرجيكلاو نذل وتم

 َنِسِرَلَوْأَوُمَم ”اَءَحمَتَلَأ َّ 09 تت ترو ٌدِادَحاَهف مه

 ةنيدملا ىلإ اوعجر املف ءورمع لتقو (ةريغملا ان

 نأ ةكم لهأ َدارَأ ءلام نم اوباصأ امو نيريسأب
 هنأ معزي ًادمحم ْنِإ :اولاقو «نيريسألا اودافي

 5 ِء 58 7 مهل هس و تحسس 1 سرس ه ور

 ربشلا لحتسا نم لوأ وهو « هللا ةعاط عبتي تم نوه أَلا ل ييَسفَأ اودهلجو اووحاه

 لاقف «بجر يف انبحاص لتقو «مارحلا كلا 5215 وف ر وع غ2 وهم 62 ع

 لوأ يف ٌلِتقو «ىدامج يف هانلتق امنِإ :نوملسملا ِرَمَحْلا ع ولحم 8# ١ )مَن روفع هللاو هلل
 :ةكم لهأ رّيعي ُهَللا لزنأو ءبجر نم ةليل 0000 2 ا

 ؟#هيف ٍلاتق مارحلا ريشلا نع كانولًاسيإ»

 منأ متعنص امو «لحي ال «ريبك هيف اتق لقط
 رهشلا يف لتقلا نم ربكأ نيكرشملا رشعم اي
 دمحم نع متددصو هللاب حرفك نيح «مارحلا

 لهأ جارخإو ءملسو هلاو هيلع هللا لص
 لتق نم هللا ةنع ٌربكأإ» هنم مارحلا دجسملا

 نولازي الو هللا دنع ربكأ كلذف ؛هناميإ دعب رفكلا ىلإ هوّدري ىتح هنيد نع ملسملا نونتفي اوناك 4لتقلا نم ريكأ ةعتفلاوإ» مهنم متلتق نَم

 يف مهلامعأ تطبح كئاوأف)» رفكلا ىلإ مالسإلا نع عجري 4هنيد نع مكدم ذدتري ْنَمو اوُعاطتسا نإ مكنيد نع موّدري ىتح مكنولتاقُي

 هللا دبع نب دقاو لتق ار: ؟ 1١/4 [مالسإلا نيد ىلع اوتبثيل نيملسملل ديد ةيآلاف] ,«4نودلاخ اهيف مه ٍرانلا ٌباحصأ كئلوأو ةرخآلاو ايندلا

 «ةيآلا هذبب لجو ّرع هلل مهافالتف «مهملع ٌّقش ىتح هباحصأو شجح نب هللا دبع نوملسملا نع ,مارحلا رهشلا يف يمرضحلا ّنِب ورمع يميقلا

 لك هللا ةعاط يف غلب ولو ةّئجلا ىلإ رئاص هنأ ايندلا هذه يف ّدحأ ملعي ال هنأل مهحدم دقو .ازغو ٌرجاه نم باوث مهل نأ مهربخأو ,مهنع جرفو

 يفاش ًنايب رمخلا يف انل نيب ّمهللا :رمخلا ميرحت لزن امل «لاق هنأ رمع نع : 719 [لجو ٌرعدللا هركذ ام لعف نم لك يف ةيقاب ةيآلا هذهو .غلبم

 نيّدلا ف وهف امهُعإ امأ « سانلل ٌعفاضوو» هيلع تئرَقف رمع ىعدف#ريبك م امييف لق ريسبملاو رمحلا نع كنولأسي» ةيآلا هذه تلزنف

 «نيّدلاو لقعلاب اهقعتل ةحجارلا امهترضم يزاوت ال حلاصملا هذهو هنم مهضعب هشمقي ناك امف رسيملاو ءاهنمثي عافتنالاو رمخلا عيببف : :امهعفانمو

 لزن ىتح «ةضرعم لب ةحّرصم نكت لو «تاتبلا ىلع رمخلا مرحتل ةدهمم ةيآلا هذه تناك اذهو «امهعفن نم يكأ امهشاوإو :ىلاعت لاق اذهلو

 .ٍوديعّوو هردعوو ِهِماكحأ يف 4نوركفتت مكلعلإ» ,كلهأ نع لضف ام ك(َّوفَعلا لقد ا وقفنُي اذام كنولأسيوإو ةدئاملا ةروس يف اهميرحتب حيرصتلا

 نمو. .نْيع ُضرف ٍذشتيح وهف «مالسالا ةحاسب ٌردعلا لزني نأ الإ ءنيقابلا نع طقس نيملسملا نم ماق ْنَم ب هب َماق اذإف «ةيافك ضرف يع دمحم ةّمأ لك ىلع داهجلا نإ :ةيآلا

 مكاحم ماقأو «قرتساو ىّبسو ّلتقو ٌرسأو !؟دالب ّيأو «دالبلا ىلع ودعلا ىلوتساف «رارفلا نم اورثكأو لاتقل نع اومجو داهجلا اوكرت ؛سلدنألا دالب يف ىرج ؟ «ناوهلاو لذا يلتبا داهجلا ةرك
 ./؟9/7ج يبطرقلا رظنا| .مهمارجإو مهتّيشحوو نابسإلا ةيجمه ىلع دهشت يتلا شيتفتلا

 اَمُهَمتِإَو سان !عيَسو يكمن َمِهِضّلف ِرِسيَمْلاَو

 وفلل َنوُسِفْباَداَم كلئوُلَحَسكو مهن نم رب تح

 © َنووَدَنَن حلك تكلم كلهَأ ني كردَك
 نال



 لا ل انك لضف اوملعتل 4ةرخآلاو ايندلا ينل ٠
 و و 7 ىلع ة ةرخآلا اورث و ءايندلا ىلع ةرخآلا

 6202 رس لس ج هرب نص

 نود عمامة كو شوط اخت ني دأب نبذل إو ؛«نسحأ يه لاب : يشر أ اى َس هس رف حس الإ مهتيلا لام اوبرقت الوؤ» :تلزن امل «ريخ دق دص . 0 000 8 8 حاس لف تنعدم كولي ةَرْجآلاَواَْيَدلاِف مهل ٌحالصإ ْلُق ىماتيلا نع َكنولأسيوإ
 وق بعل ا ذأ سو 2 ران مهنوطب يف نولكأي امنإ ًاملظ ىماتيلا لاومأ

 و يبلغ رعد آي جو < هو هد ناك نع 26 قلطنا وعم نواصي
 ودب قرب يجر م جوع هد 50 7 . 1

 اح هموم ماو َنوؤُي قَح تك رتل ثكدت هل لضفي لعجف ءوباعط نم ُهَماعط لزعف ميت
 0 9 م خس سس «مهيلع كلذ ٌدتشاف «دسقيف هل سبحيف ءيشلا

 7-7 لَو 0 أوُنِمَّوُن ,4ىمانتيلا نع كنولأ سيول :هللا لزنأن ساس ح6 جا ىوووم 14 ا 2 ىَحنيِكِرَْمْلأ ا و مح ووك رم نو ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسرل كلذ اوركذف
 ةهرسإلا جرس و سد ىيفغ هل سأب الف مهماعطب «مهرطلاخت نإوإ»
 ءدْنذِإب ٍةَرفْغَمْلاو ِةَنبْلا لِ َوعَيْمصَأَوِراَلأ لت وعُدي ملعي هللاوإل نيّدلا ف «مكناوخإفإ مكيلع

 2111 070 ا لل 2 نعل هس و هتين هدصق م 2 حلصملا . دسفملا
 ل ءدمباء لوإسو هللا اش ولوإ» حالصأإلا وأداسفإلا َكلئولكسسو | نودي كي هَل ياني 93 و عا 2 5 ملعب 4 3

 ضِحَمْلا فال انام أخف يلا نع هنكلو ,مكجرحأو مكيلع ٌقّيضل 4مكسعأل
 8 حس وع هر 37 َّ 2و شك هم مكل حاب مكدع ٍففخو مك سو

 هال د 2 ا 0 «مكح ريزع هلا نال فورعملاب هنم لكأل
 ١: يوقف هيا نفك رم ىتح تاكرسفملا اوُحكست الوإ» 9 1

 ؟يَفنِ] اوُمَر منش اف درح أون 00 ةديع نم تاكرشملا اوجوزتي نأ نيسؤمل 3 اومدقو َمُكَش أهثَأَم واش . نم مرح اذ 4 وه 2 20001 كر 2306 ىلع لجو ّرع هللا ميرحت اذه «نمْؤَي

 3 تيمور ْمَيَو سلم وفللُم مكن اَمْلَع وملعَأ و هللا أوَقَتَأَو لهأ ًءاسن كلذ نم ُهللا ىنفتساو .ناثوألا
 0ع م مو قس اوتوأ نيذلا نم تانصخماوإط :هلوقب باتكلا
 ات نأ تيم 0 صرخ هلل أوُنَمَع لَو © نأ نوديري اوناكو ةيآلا 0 نم باتكلا

 00 20 2 رس هس ل حم ع يف ةبغر نيكرشملا ىلإ ١
 07 يلع عيب هَل او سانلا -يباوحلصتو اوفّنَتو نه تي ا ا 3100 م

 0 نيكرشملا اوحكتالو ,مكتبجعأ ولو ١ ةكرشم
 ولو ٌكرشم نم ريخ ْنمْؤم ٌلبعلو اونمؤي ىتح
 ؛ًايِرَس ًاسيئر ناك نإو « كرشم نم ”ريخؤ» ًايشبح ًادبع ناك ولو «نمؤم ٌدبعلوإ» تانمؤملا ءاسنلا نيكرشملا لاجرلا اوجّوَرُت : ال ةمكيجعأ

 ىلإ وعدي هللاوإ «ةميخو كلذ ةبقاعو «ةرخآلا رادلا ىلع اهراثيإو اهئانتقاو ايندلا ٌبح ىلع ثعبت مهتطلاخمو مهترشاعم «رانلا ىلإ نوُعْدَي كئلوأ)»

 مل مهنم ألا تضاح اذإ دوهيلا تناك 4 نوركذتي مهلعل سانلل هتايآ ُنّيبيوإ» ءهنع ىبنو هب ّرمأ امو هعرشب يهنْذِإِب ةرفغملاو ةنحلا

 كنولأسيو# :لجو ّرع هللا لزنأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ملسو هلآو هيلع هللا لص يببنلا ٌٍباحصأ لأسف «تويبلا يف اهوعماجي ملو اهوُلكاَوُي

 لك اوغدصا» هك هللا لوسر لاقف «ةيآلا نم غرف ىتح درهَطَي ىتح َنْموُبَرْقَت الو ضيحْلا يف ًءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه ْلُق ضيجكلا نع
 ُثيح نم نُهوُنأف َنْرَّهِطت اذإف 9» جرفلا ادع ايف ضئاحلا ةرشابم زوجي هنأ ىلإ مهُرتكأ وأ ءاملعلا نم ٌريثك بهذ اذهلو ««حاكنلا الإ ءيش

 ٌبِحُي هللا نإإ» ريدلا يف ءطولا ميرحت ىلع ةئالد هيفو  هريغ ىلإ ُهوُدْع الو جرفلا يف ءلاستغالا دعب ّْن َنينايشغ ىلإ ٌداشرإو ٌبدن هيف هللا رم

 :ُتْرَلا (مكل سرع 0 ؟ 5 هنع اوُهُن ام وهو ؛ىذألاو راذقألا نع 4َنيرهطَتملا ٌبِحْيو# ُهُئايََع رّركت نإو بنذلا نم 4نيباوتلا

 نم «مكيسفنأل اوُمّدقوإ» ثيداحألا كلذب تعبث !؟ ءدحاو ماص يف ةريدُمو ةلبقُم م مئش فيك #مثنش ىنأ مكُنْرَح اوتأفإ دلولا عضوم

 الوط 4 نسما رشبوإ» مكلامعأ ىلع مكبساحُيف 6 وقالُم مكنأ اوملعاو هللا اوقتاوإ» تامّرحما كرت عم تاعاطلا لعف
 نيب اوُحلصتو اوُقتتوإ» ءاهكرت ىلع متفلح اذإ محرلا ةلصو ّربلا نم مكلا ةعنام هللاب مكئامبأ اولعجت ال اوربت نأ مكناعأل ةضرحت هللا اوُلعحت
 .«ملع غيمس للاوط «ريخ وه يذلا ٌلعفيلو «هنيمي نع ٌرفكيلف « ءاهنم ًاريخ اهّريغ ىأرف نيمي ىلع ٌفلح نم» : لع لا لوسر لاق «سانلا



 لا قلو نا
 هل داسام ويص هسع رو

 تسهم : مجدا ود نكلَو مكيبأ يوغا ايَهَشآمدِحاَوياَ
 هدم هر 1 ل 44 و مل سو

 صير مهني نِمَنوُلْؤْمَندَلَل 9 679 لَعْرومَعهَسَأَو كيوم
 ةرعبس حاس رع رص ><

 اومرعنإو 00 ٌميِحَيروفع هللا َّنِإَف وءاَق نِإَف رْبْشَ َةَحْبْرَأ
 5-5 32 ع

 سري ٌثَنَقَل | و 09 هي هع عيت هَل قلل

 فمَن حام َنفْكَيَلَنَلِكيالَوَوْم ةَقكتنيشتأب
 ما

 نروح سكول نصوم كن َنهماَحَ مصل
 فوم نول دلال ُلَْنَطَو سكض إما ف
 اكرم قلل 7 مكي د أوجد نبع لاجل
 نأ مك لِي لحي اَلَونَسْحِإبْحِرسَشَو ٍفوُرْعَمْكاَسْمِإَ

 يف وغللاب هللا كُدجاَوُي يال :,2

 ٌردص امب مكمزلُي الو مكبقاعُي ال «مكنامأ
 دقعت ال ءرمألا يف نؤرادتي ناميألا نم مكنم
 يف وغللا) :تلاق ةشئاع نعو .مهبولق هيلع

 لبو ءهللاو الك :هِيب يف لجرلا مالك وه نيبلا
 امب مَذجاَوُي نكلوإ» هيف ةرافك ال كاذف (هللاو

 نأ هبلق هيلع دقع ايف 4مكبولق تبسك
 نكلو# :ىلاعت هلوقك يهو ؛هلعفي ال من هلعفي

 هللاوإ» ,ةيآلا «ناميألا ْمُتْدَمع امب كْذجاَوُي

 ميلح [نيبئاعلا] هدابعل ٌروفغ «ملح ٌروفغ
 4ميئاسن نم نوُلْوُي نيذلل )5 مهلع
 صّيرتإ» مهئاسن نم عامجلا كرت ىلع نوُمي

 نم ربشأ ةعبرأ جوزلا رظننُي «ريشأ ٍةعبرأ
 :يأ] ةئيفلاب بلاطُيو فقوُي مث ءفلحلا نيح

 اذهو قالطلا وأ [ةجوزلا عامج ىلإ عوجرلا

 «هيلع اوناك ام ىلإ اوُعَجر «4اوؤاف نإفإل :لاق
 ٌروفغ هللا نفل ؛عامجلا نع ةيانك وهو

 3 1 سيك ل . 101 مس نيل ا 4 هع

 نهقح يف ريصقتلا نم ٌفلَس امل «محر دودحامَقي قيال أ قات ؟ نأ | اًحيَس ٌنهومتيت تاء مما ذدخأت

 «قالطلا اومزع نإوإ» :5 1 نيميلا ببسب م سمح صام لس مار سس سوو سب يدر وز لل إؤاةودز »ا ه راسو

 يضم دّرجمب عقي ال قالطلا نأ ىلع ةلالد هيف تدنفأ ايفامّيلع حان 2 هللا دودح اقبال | مفخ نإؤوللا
 كنا اف 21 ءاما ا ءام ع 3 22 00 هدر 00 سلس هس حسم هس 2000

 2 تإفإ» قلط الإو ءاف نإف ربشأ ةعيرالا كلوأف هللاَد دح دعب نمواهو دعت الف هلأ دودح كاتءدب

 ب صدع 5 م همز يباح 56 004 ”م ل ل سس هد اور 7

 .هللا نم رمأ اذه «ءورق ةثالث نيسفنأب مكنت وح دعب نم مل لج اهقلطنإف ك9 توبلبظلا
 تاوذ نم نيب لوخدملا تاقلطملل هناحبس 2 مس ب هس 0 رب 0007 0 02001 2 2 م د 37

 نأب «ءورق ةثالث نهسفنأب َنْضَبرتي نأب ءارقألا نأ انظنإاعجارتي نأ اَمهَكعءالماَهلط داو
 ةثالث ال اهجوز قالط دعب ٌنَمادحإ ثكمت 4 لو سس ل مو هه 1 رو 8
 نأ ّنُف للجيب الواط تءاش نإ جّورتت مث ءورق َنوُمْلُحيِمَوَِل يبه هلأ دودح كلتودّللأ َدوُدَحاَميَقَي

 رلبح نم 4َنهماحرأ يف هلا قلخ ام ّنمتكي لإ
 موسيلاو هللاب َّنمْؤُي َنُك نإإ» ضيح وأ 1
 ين] «ًاحالصإ اودارأ نإإ اهّدرب ُقحأ اهجوزف ءاهتّدع يف تماد ام 4َنِهدرب قحأ َنُهتلوُعبو ٌّقحلا فالخ [ّنيمدارإ] ىلع نم ّديدمع «رخآلا
 هيلع بجي ام رخآلا ىلإ امهنم ٍدحاو لك ٌدؤيلف ؛نوملع لاجرلل ام لثم ّقحلا نم لاجرلا ىلع ّنمو #«فورعملاب نييلع يذلا لم نو [اهترشاعم
 هعرشو هرمأ يف (مكحاإب هاصع نمم هماقتنا يف «زيزع هللاوإ قافنالاو رمألا ةعاطو ةلزنملاو ةليضفلا ف 4ةجرد نييلع لاجرللوإ» فورعملاب

 يف تماد ام ةرم ةئام اهقلط نإو هتأرما ةعجرب قحأ لجرلا نأ نم مالسإلا ءادتبا يف رمألا هيلع ناك ال ةعفار ةميركلا ةيآلا هذه :7378 هردقو

 ًاجوز حككنت ىتحإل ةئلاثلا يف ةّيلكلاب اهمابأو «نيتنثلا يف ةعجرلا حابأو تاقلط ثالث ىلإ هللا مهرصق تاجوزلا ىلع ررض هيف اذه ناك املف ؛ةّدعلا

 ًاقيش اهقح نم اهملظت ال اهُّنَّدع يضقنت ىتح اهكرتت نأب «ناسحإب حيرست رأ) ابيلإ ناسحالا ًايوان اهّدرت نأب © فورعم كاسمإفإ» ريغ

 افاخي ْنأ الإإ «قادصلا ضعبب مكنم نيدتفيل ّنبملع اوقّيضتو ٌنهوُرِجاَصُت نأب «ًانيش ٌنُهوُمُتيِتآ ام اوذخأت نأ مكل لجي الوإ» اهب ٌراضت الو

 الف هللا دودح َكلتإ» ةلاحلا هذه يف الإ ٌلحلا رشُي ملف هب ثدتفا ايف امهيلع حانجم الف هللا ةودح ارقُي الأ ْمُْفح نإف هللا دودح ابقي الأ

 «اهقّلط نإف# : ضي «نوملاظلا مه كئلوأف هللا دودح ّدعتي نموإ» اهوزواجتت الفدللا دودح يه مكل اهعرش يتلا عئارشلا هذه « اهو دتعت

 اهب لوخدلا دعب يناثلا جوزلا «اهقلط نإفإ» اهتليَسُع هيف قوذي حيحص جاوز يف 4هريغ ًأجوز خكنت ىتح دعب نم هل لحي الفإل ةثلاث ةقلط

 هماكحأو هعئارش هللا ٌدودُح كلتإ» فورعملاب ارشاعتي هللا ةودح ايقُي نأ اًنظ نإإب لوألا جوزلاو ةأرملا ماَعَجاَرتي نأ امبيلع حان الفإل

 .«نوملعي موقلإ» اهحضويو 4اهنيميو»



 3 ةيتا اذإ لاجرلل لجو زع هللا نم رمأ اذه :1 0000 50 : لجو ّرع هللا نم ّرمأ اذه :
 نأ ةعجر هيف اهيلع هل ًاقالط ةأرملا مهُدحأ ٌقَلُط

 أ وب تشكي أَن نلجأ شمل مدلَ اَدَِو قبب لو اهُنَدِع تضقنا اذإ اهرمأ يف َنسحُي
 ودق نأ امإف ؛اهّتعجر هيف هنكمي ام رادقم الإ اهنم

 ايدى وأ دتعتلارا ارضه وكم وحس يع رع ال , 31
 لعفينموأو الو ورم َنهَوحَرَس هحاكن ةمصع ىلإ اهعجري :يأ ءاهكسمي

 أوو داو وره ءأو 7 ةَسْفتَمطَ يه ىتلاب اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي :يأ هللا تْنياَءأ اوذْحَتتاَلَو ُهَسفَت ٌدَقَف َكِلَد ِ 50 ل : 2 ءاهخّرسي وأ ءاهتعجر ىلع دهشُيو فورعمب
 ٍةَمُكِحْلآو بتكلا ني مُكَيَلَع لَ 1 آول َتنه 0 نموكسمت الوإ اصل ريل نم نسل

 اذإف ةأرملا | ناك ياو دتعتل أرا
 7 ماع وَىَسْلكي هللأن اوبلعاو هللا | وقود كي القل ًاراريط اهعجار ةّدعلا ءاضقنا تبراق 0 يلع ءنس كد َهّنلَأ نأ وملعَأو هدأ أ هقَتأ د ةرلا لطي لجرلا ناك ,اودتعتلارارض

 ا ا 1 م كلذ نع هللا مهابق ؛هريغ ىلإ ّبهذت

 هدي لذ ّنهلجأ َنْعْلَف َءاَسّيل ادق ادِإَو دقف كلذ لعفي نموإل :لاقف هيلع مهدعوتو

 06 هوس عهد هم يل هه د ىلا طر ما ع اا هادم ل.ل تراع

 0 ظعوب َكِلَذ فورملاب مهيب مدي اوصار اد نهج الوإ» ىلاعت هللا رمأ هتفلاخمب «ةسسفن ٌملظ
 7 قلطُي لجرلا وه 4أوُرُه هللا ٍتايآ ارذختت
 ل غلاك وكيك واود نقسم نيب هللا لصوألا لوسر لاق .ًابعال تنك :لوقيو
 1 ساء هرللو 0 كد منوم 52 " وأ ًابعال اق نم ٌثالثو :ملسو هلاو هيلع

 فل نَعِضَربتادِ ولو )(  نوم قالطلا :هيلع تازئاج ّنُهف بعال ريغ
 م يع رج م مكرم سش هل ا م را 2 ها ِء 2

 2 ف هر هلدولَوملا او ةعاضلا ميد ّنَمِل نيل اك َنيلوَح يدذمرتلاو دواد وبأ هاور «حاكنلاو قاّتعلاو

 هللا ةمعن اوركذاوإل نسح :لاقو ةهوحنب

 2 هنفال لق ذاكخل ولأ اسك و تانّيبلاو ىدهلاب لوسرلا هلاسرإ يف «مكيلع
 "كلذ ُلْكِم ِثراَوْلأَلَكَو 002011 هع سا بادكلا نم مكيلع لزنأ اموإف مكيلإ

 وأمه 1ع عار و كَ م و او نحل 7 نوتأت اف لا ١ اوقتاوإ مراحلا باكترا ىلع

 سر هل ا 11 2-2 2 8 ءيش لكلا نأ اوملعاوإب نورذت اهفو
 أمت 000 اح كد ًأوعضرتست نأ مدر دّرأ ٌتلزن :77 37 ءيبش هيلع ىفخي الف « ملع

 رجح وو 22001 وهم كا عا ا وأ ةقلط هئأرما قّلطُي لجرلا يف ةيآلا هذه

 م اهؤايلوأ اهعنميف كلذ ةأرملا ٌديرتو اهعجاريو
 الفإ» اهوعنمي نأ هللا ىبنف «كلذ نم
 مكنم ناك نم هب ظعوُي كلذ فورعملاب مهنيب اًوًضارت اذإ ٌنُهجاوزأ نحكي نأإل [منملاو ٌقيبضتلا :لْضَعلاو َنُهوسبحت الف :يأ] «َنُموُلُسعت
 ىلإ ٌّنهّدر يف «رهطأو مكل ىكزأ مكلذإل ةرخآلا يف هّديعو فاخيو هللاب نمؤُي نم هب ظعتي هنع مانيب يذلا اذه ده يوخآلا مويلاوهللاب نمؤُي

 لاك ّنُهَدالَوأ َنعضري نأ تادلاولل ىلاعت هللا نم ٌداشرإ اذه قف «نوملعت ال متنأوإ» هنع ىبنيو هب ٌرمأي اوف حلاصملا (ملعي هللاوإ» ّنهجاوزأ
 4 فورعملاب نيهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعوإ» ,«(ةعاضرلا م نأ دارأ نملإ» :لاق اذهلو كلذ دعب ةعاضرلاب رابتعا الف «ناتتس يهو «ةعاضرلا

 هعفدت نأب (اهدلوب ةدلاو ٌراضت الوإ» .ياهعسو الإ سفن فلكت الو هتردق بسحب َنهلانمأ ةداع هب ترج ام «تادلاولا ةقفن لفطلا دلاو ىلعو

 دلاو ىلع ام لثم هيلعو «هبيرقل رارضلا مدع ين 4 كلذ لثم ٍثراولا ىلعوإ» اهب ًارارضإ اهنم دلولا حزتني نأب (ودلوب هل ٌدوُلوم الوإل هابأ رضتل اهنع
 هيف اذهو «امهيلع حانج الفت نيلوحلا لبق هماطف ىلع «رواشتو امهنم ٍضارت نع صن لفطلا ادلاو «ادارأ نإفإو قافنالا نم لفطلا

 هدلول عضرتسا اذإ 4فورعملاب متيتآ ام مُثمْلَس اذإ مكيلع حاج الف مدالوأ اوعِضرتست نأ تدرأ نإوإ» هرمأ يف رظنلل مازلإو لفطلل طايتحا

 هيلع ىَمحي الف «(ريصب نولمعت امب هللا نأ اوملعاوإ مكلاوحأ عيمج يف هللا اوقتاوإل امهيلع حان الف «ةيضاملا اهترجأ اهملسو «ةرجألاب اهريغ

 .مكلاوقأو مكلاوحأ نم ءيش
 ا .بب ١٠ج رفصلا ياغلا .ماحلاو هجام نب باو دواد وبأ هاور حيحص ثيدح ؛قالطلا هللا ىلإ لالحلا ُضغبأ» : هلي للا لوسر لاق 77٠٠١ :ةيآلا
 ريثك نبا ريسفت| .قالطلا هلع هللا لوسر همزلاف «ًاوزُه هللا ٍتايآ اوذختتالو# هللا لزنأف «قالطلا ديريال «بعلي وهو هتأرما ٌلجر ّقَّلط :سابع نبا لاق 779 :ةيآلا

 ./81/1ج



 زيبا ةل كك
 7 00000 2 ج وأن هد ع 2 حصر

 نهسفناب نصيرتي اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي َنيدَلأَو
 لع حاتجالف نهلجأ َنْعَلب اذإف اًرسَعوربشأ مير جنسس يس سري 1 م د د و

 رج ْوَمْناَمَمآَوفوَمْلبَنهشنأف َنلَمفاَمس وو 1 000

 قوتي يتاللا ءاسنلل هللا نم ٌرمأ اذه "5
 ةرشعو رهشأ ةعبرأ نددتعي نأ ٌنهجاوزأ ٌنبنع
 لوحدملا تاجوزلا لمشي مكحلا اذهو «لايل

 تضقنا «َنهلجأ غلب اذإفإ» عامجإلاب نهب
 اهئايلوأ ىلع «مكيلع حاس الفإ» نبعد
 حاكتلا ؟فورعملاب ّنيسفنأ يف َنلعف اهفإب
 .«ريبخ نولمعت امب هللاوإ» بيطلا لالحلا

 ٌنهعنم ءايلوألل نأ ىلع ٌليلد ةيآلا هذه ٍفوز ِءاَمْرلَاَوَم 29 ّنم وب مخْضَتَع اًميف ْكَتَلَع َعجالَو)

 هب مُكضّرع ايف مكيلع حان الوإل : َنهنوو ذم مكن هلأ َمِلَع مكس فنأ ف َمُسنَنَكأَوَأ [ةّدهلا نامز جوزلل فوشتلاو جربسلا نم رعد و ع وس 2 خو وع 4ك 5
 2 7 ص 2 0 7 ياء وي دع 3 000 ةافو نم ٌنمعَّدع يف «ءاسنلا ةبّطخ نم هدم ماس تب مه خا رس يرسل يع

 نأ :ضيرعتاو .عرصت ريغ نم َنهحاورأ ١ ثفرسعم الوف اولوقت نأ ال! ارب نهوَدِعاونال نك
 لوف اه ضرس يوتا در نا لوي جابك ْبيَوَح اكل َةََقعأموَاَلو 7 200 8 4 ا 8 9 0000 ا ا 2 سمج لجو م هجر

 مترمضأ «مكسفنأ يف متتنكأ وأإل «فورعملاب هرسو + م امدو ريمه قس وع ار سور عم هس م

 مكنأ هللا ٌملعإ َّنهتبطخ نم مكسفنأ يف | أو هور ذحاف مكس فنأ َىفاَم ُمَلُعَيَهَلل اأوملعاو

 ٌجرحلا مكنع عفرف مكسفنأ يف# ٌنهنورك ذتس را 0 ا ل سو هه ريح وع نس ه0

 «أَرِس َنمودعاوُتال نكلوإ .كلذ ف اسيل َقلْطَنإحَتِلَع حاتجال 69) ميلر وُمَع هس
 نأ ييدهاعو قشاع ينإ اهل لقتال

 اولوقت نأ الإإ اذه وحنو ءيريغ يجوزتت ال

 هه جلا

 2 عع هه وا >2 جا 2 ع دل ل
 معلمو ريب 2م م :

 عِسوملاٍلعْنهوعَّبَمَو ةَصيِ َنهْل أوُصِرْفتْوَنَهوسَمَت مَلاَم
 7 2 2: 0 70 سطع ا وعسل# مس سس وع سد 2و وو

 اوُمِزعت الوإ» ضيرعتلا نم «افورعم ًالوق َنيِنيِسَحملالعاَفَح ف , ًاباعلتم مر دق رقم َلَعَو مرَدَق

 مي هدب يدير قدي رت ىو هعاوقجت+ د مح

 يا يف مقال لح رعت تور مم 5 :َ 00 اومعبوا تروفعي نأ الإ حِضرفام فصنتف ةّصيرف مكسفنأ يفام ملعيهللا نأ اوملعاو# يد هر ## 000 لى يمس و ءا2 2 وك
 ُ ٍِع 3 3 يو 2 5-5 .٠

 نم مهسيؤي مل مث ءرشلا نم ءاسنلا رومأ نم كوقتلل ٌبيرفأ أو فعت نأو

 00-5 وع هل ا رس ا رس رد رح 200011000 00 « ملح ٌروفغةللا نأ اوملعاوإ» :لاقف هتمحر

 ©نموسَمت ملام ًءاسنلا مُثقلط اذإ مكيلع 5

 اهيلع دقعلا دعب ةأرملا قالط ىلاعت هللا حابأ
 هو 0025 . 8 سل 0000 '/ سوار تلا 03 ما. عا س 2 8 5

 ء[رهم اهل مسُي مل :يأ] ةضّوفم تناك نإ اهل ضرفلاو 4هُْرَدَق عسوملا ىلع َنُهوُعَمو ةضيرف ّنل اوُضِرفت وأ نهوْسَت ل امإ» اهب لوخدلا لبقو
 : 7387 4نيئسحملا ىلع اقح فورعملاب اعاتم ُهَرَد رقملا ىلعوإ# هلاح بسحب اهجوز نم هاطعُت ءيشب اهضيوعت وهو ءاهعاتمإب ىلاعت هللا ٌرماف

 لبق قلط اذإ ضورفملا رهملا فصن ةيآلا هذه يف بجوأ امنإ ثيح ىلوألا ةيآلا هيلع تلد امب ةعتملا صاصتخا ىلع لدي امم ةميركلا ةيآلا هذهو

 ىلع اه بجو امع ءاسنلا «نوفعي نأ الإإ» ءقاَدّصلا نم ىّمم ام فصن اهل بجي هنإف اهب لوخدلا لبق اهقراف مث ًاقادص احل ىّمم ىتمف .لوخدلا

 «ىوقتلل ُبرقأ اوفعت نأوإ» «[ركبلا هتنبا يف بألا ؛هيلإ هيف رمألا نأل] يلولا وهو «حاكتلا ةَدَُع هوليب يذلا ّوفعي وأإب اهقح عدتف ءاهجوز
 .كرومأ نم ءيبش هيلع ىفخي ال «ريصب نولمعت امب هللا َنِإإَف ناسحإلا «مكنيب ّلضفلا اًوَسْنَت الوإ» ءاسنلاو لاجرلا هب بطوخُم

 الو (هَلجأ ٌباتكلا غلبي ىتح حاكتلا ًةدقت
 ةّدِعلا يضقنت ىتح حاكتلاب َةَدَمُعلا اوُدِقعت

 هرسرإلا حاس 0 مو

 محد حاكيلا ةدقع ءوِدَيب ىزأأ

 هللا لوسر نأ :يبسلايطلا ىورو .«ءيشب سيلف نيلوحلا دعب ناكامو# :ةياور ينو «نيلوحلا يف ناكام الإ عاضرلا نم ُمّرحْيال» :لاق هَ هللا لوسر نأ كلام مامإلا ىور 777 :ةيآلا
 ./؟١/85ج ريثك نبا ريسفت/ .ماطفلا كلام مامإلا دنع لاصفلاو .«لاصف دعب عاضرال» :لاق هَ

 زوجي ًاثالث ةتوتبملا ةقلطملا مكح اذكهو «ةبطخلاب اهل رصت ريغ نم اهجوز اهنع ىفوتملل زوجي ضيرعتلاو .يتملعت ىتح اهجّوزتال :ينعي ؟ابب ينقبسنال :اهّيلول لوقب نأب ؟© :ةيآلا
 ْ .ىرغصلا ةنونيبلاو ةيعجرلا نود «ضيرعتلا



 تاولصلا ىلع ةظفاحمل اب ىلاعت هللا ٌرمأي :”8
 نيحيحصلا يف ام ءاهدودح ظفحو اهتاقوأ يف

 م هه
 ِهَلِلأوَم دو نطَسَولا ةوككصل تاولَصلا َلَعَأَوُل 1 ىلصمللا لوسر ٌتلأس :لاق دوعسم نبأ نع

 و ةولكصلاو تا 17 را :لاق ؟لضفأ لمعلا ٍّيأ ملسو هلاو هيلعدللا
 2 15م نابت وأ ا الاجرو متفج نإ 9 نيتندف ةالصلاو# ثيدحلا «اهتقو يف ةالصلا»
 ]ذآ و 4 20 و اري ىو 000 و 1 وسن اس حرس 1 هَ 6 هلاو هيلع هللا ىلص هللا ل لاق «ىطسولا

 توتا اونوُكَك ملام مكئاءامك هلأ اوركذأف ةالصلا نع انولغش» :بازحالا موي ملسو

 اوُموُقوط ملسم هاور ؛(رصعلا ةالص ىطسولا
 هناحبس هيدي نيب نيليلذ نيعشاخ «4نيتناق ل
 اوميقأ 4هللا اوركذاف مّشمأ اذإفإ» 4
 اهدوجسو اهحتوكر اوف «مترمأ م مكتالص

 ٌَكَص اَعودأ نوحي ّخ مل عاش و

 ةّيص هواَجنوْرَأ َنوردِيَو مكحنم َروفَوَمُي ناو 3
 7-2000 رس حا

 0 ٍلَوَحْلاَلِإ اًعدَعَممهجوُرَأْل

 هس 3 لمنأ ف َرْأَعَ ام فْمكحِيَلَع َحاَسْجالَف اونوكت ملام مكمّلع م3 اهعوشحو اهمايقو

 ناميإلل مادهو مكيلع معنأ ام لثم #نوملعت
 هولباقف ةرخآلاو ايندلا يف مكعفني ام مكمّلعو
 ةخوسنم ةيآلا هذه :؟ 4 ٠ ركذلاو ركشلاب

 َنوفوتُي , نيذلاوإ» :ىلاعت هلوق يهو ءاهلبق يتلاب
 ةعبرأ ٌنهيسفنأب َْصَرَتي أجاوزأ نوُرَذَيو مكنم

 6-28 ءمَلِلَو ل 0 يك َعُرَعَدَم هَللََو وَرْعَم

 ُنيَبِيَفلِإدَك 7 ترقّتملا َلَعاَفَح ورمل
 رقما ف ) كلهن كلت.« 2 اء مكل 1 لأ

 توملار 00 مهو مهيد نموجَوَح نبأ أَ ابنع فوشملل ناك ؛«جارخإ ريغ لوحلا أرْدَحْد | ا مهجاوز : ىلا رام سيكس 1 2 َض م رت ساه أ ىلإ ًاعاتم أ أل ةيصووق «ًارشعو رهشأ

 لَك لْضفون هلأ ب ترإ مهمه ح ويوم هَلْ صل َلاَقَ « ةمس رادلا يف اهانكّسو اهثقفن اهجوز

 رمح ري 0100 هما هد 1 2 7 عبرلا وأ نقلا امل لعجف «ثيراوملا ةيا اهتخسنف
 حاسم الف ئجرخ نإفإل جوزلا كرت امم ف ترورحجتنال سائلا رز ضأأ دلو ساّنلا

 اج وو م 27010001001 2 هه ذآ .٠ 6م رك ب نإ «فورعم نم مبسفنأ يف َنلعف ايف مكيلع

 5 8 رز 0 ل | وملعاو هللا لبس ىاولملفو زيزع هللاوؤ ءاهلهأ دنع ثّدَنعا توءاش

 اعمله ِعلَضْبق امسح اَصَرَف هللا ضرَفَي ىذا د نع عام ٍتاقلطمللوإ» 14١: «مكح
 ود راو مدع ع عدو ماعد يف ةيآلا هذه «نيقتملا ىلع ًاقح فورعملاب
 09 رفع هك 2 لو طئضسو ضيقيهللأو هرّكم هذه ريغ يف ٌمّدقتذإ َنْعِم نعم وج دق يتاوللا تابيثلا

 :35437 نب لحدي مل يتاولل ةعتملا ركذ ةيآلا

 5 هلالحإ يف «هِتايآ مكل هللا ّن ُنَيمُي كلذكو»

 نوربدتتو نومهفت «نولقعت مكلعلإ» هيلإ | مكجايتحا ِتقو يف ًالمجم هكرت رتي مو هرّسفو هحضوو هنع ماهنو هب مّرمأ ايف ِهِدوُدَحو هضورفو هميرحتو

 ليئارسإ ينب نم موقلا ءالؤه «[ملعت ملأ :ىنعمب ؛بلقلا ةيؤر هذه] ؛4 توم لا َرَّذَح فولأ مهو مهرايد نم اوُجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ» : فذ
 اوُتامف ةدحاو ًةجيص مهب اًحاّصف نيكلم مهيلإ لسرأ «اوتوُم هللا ُمُُه َلاقفإل «توملا نم ًأراَرِف اوجرخف «ديدش ٌءابو اهب مهباصأو مهضرأ اومخوتسا
 داعملا عوقو ىلع عطاق ليلدو ةربع مهئابحإ يفو ؛كلذ ىلإ ُهَباجَأف ءمهييحُي نأ هللا لأسف ليئارسإ ينب ءايبنأ نم يبن مهب رم رهد ّدعبو ءمهرخآ نع
 «نوركشي ال سانلا َرثكأ ٌنكلوإ» تارهابلا تايآلا نم مهري ايف «سانلا ىلع لضف وذل هللا ْنِإظ :هناحبس لاق اذهلو «ةمايقلا موي ينامسجلا
 هيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأو ,ردق نم ٌرّذَح تعي نل هنأ ىلع ليلدو ةربع ةصقلا هذه يفو مهايندو مهنيد يف مهملع هب هللا معنأ ام ركشب نوموقي ال
 الو ًالجأ ُبّرُي ال هبّتجتو داهجلا نم ٌرارفلا كلذك ؛ردقلا نم ينغُي ال َرَذَخلا نأ ك «ملع ٌعيمس هللا نأ اوملعاو هللا .ليبس يف اوُلاقوإ : "25

 نم : ؟ 48 4ةدّيشُم جوري يف مدك ولو توما ْمككرذُي اونوكت اهيأ# : ىلاعت لاق ا .هنم صقني الو هيف دازي ال ٌرَدقُم موتحما لجألا لب «هدعبُي

 هباتك يف ةيآلا هذه ىلاعت ٌرَرك دقو هللا ليبس يف قافنالا ىلع هدابع ىلاعت ثحي 4ةريثك ًافاعضأ هل ُهَفِعاْضيف انسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ

 ىلع قيضُي ؛قازرلا وه هللاف اولابت الو اوقفنأ 4طسبيو ضبقي ُهللاوإ (ةنسح فلأ يفلأ ةنسحلا ٌفِعاضُي هللا نإ» :ثيدحلا ينو عضوم ريغ يف زيزعلا

 .ةمايقلا موي «نوعجرق هيلإوإ» نيرخآ ىلع هعسويو ءاشي نم
 يذمرتلا هاور حيحص ثيدح ؛هلامو ُهّلهأ َربُو امأكف رصعلا ٌةالص ُهيوفت يذلا» :هلْوَع لاقو .حيحص ثيدح «رصعلا ةالص ىطسولا ٌةالص» :ِهََع لاق 54 :ةيآلا

 لك راكع



 نم ليئارسإ ينب نمالملا ىلإ رت ملأط 45 م اا
 ًاكلَم انل ثعب ثعبا مهل يبنل اولاق ْذِإ ىسوم دعب قس 0

 يف ىلاعت ركذ] هللا ليبس يف لَتاقث أَلاَ

 م2 رس ىلع 0 + سهم وو م يف ترج ىرخأ َةَّصق لاتقلا ىلع ضيرحتلا ل 0 >2 ]ا 0 1 7 31

 ىلع ىسوم دعب ليثارسإ وني ناك «ليثرسإ يب ١ لاسق هللا يس ىف ليان اكيلمانا تعبأ مهل تل
 طلسف «ثادحألا اوثدحأ مث ةّدم ةماقتسالا ا 1 0000 روس اس ل > د مرسم 3

 / م 35 ١ < 8 م

 نأ ؟”مهبن نم اوبلطف «مهءادعأ مهملع هللا 1 دلل 1 00 نإ - له
 «لاقإ» «مهءادعأ هعم نولتاقي اكلم مهل ميقُي اَسِجِحُأ ْدَقَو هلل يس ىف لجقن ال أَن اَمَوُأوْلاَم م 262 عاهد يم اس يه ضو سم مل لا

 آد مكيلع بيك نإ مكيسع له مهين مه هر ع 4 ل ل ل ير
 اولاقإ» ؟تمزتلا اجب اوُقتو 4اوُتاقُت الأ ُلاعقلا اًولوت َلاَسِقْلْأ مهم َبيُك امله انياَسَباَو نريد نم
 نم انجرخأ دقو هللا ليبس يف َلِاْ الأ انلامو َلاَقَو هاذ 1 00 08 1

 «انئاسبأو» دالبلا تذخأ دقو «انرايد ل 6 ريس هللآو مهنم اليل الإ
 ه- و 4 سادس ءبه يمه موك لع موك

 لاتقلا مهيلع بيك املفإ» !؟دالوألا تيبُسو لم تولاَط ْمْكحَل َتَسَبْدَك هَل نم هسَب َمُهْل

 اودعو امب اوفو ام «مهسم ًاليلق الإ اوُلوت هلا 2002006 0 0 4 هو
 مه لاقوإل : ؟عاب «نيماظلاب ملع لاوؤج كْلمْلأ قح أ نكوانئع كاملا نمي َنْأأولاَف

 ماكلم ثولاط مكل ثعب دق هلل نإ مهيب ةدمطصََأ ان لاَِلاَمْلا سم كس توي مَلَو ُهْنِه اكلم ًط ١ نإ هل 100 حم 2-2 س جو روس وعد
 تيب نم نكي ملو مهدانجأ نم ًالجر ناكو

 انيلع كلا هل نوكي ىتأ اولاقإ مههف كلما أوم اس دق ا ولأ فَ امم مد

 يف ناك كلملا نأل «هنم كلملاب قحأ نحنو 7 ا 2 رو 2

 هللا نإ لاقل !؟هل لام ال ريقف اذه عم م يةلس < 3 / 0 ماو ه2 هد 2
 انأ ٌتسلو مكل هراتخا «مكيلع ٌةافطصا م 2 57 ةكياء ْنِإ مهيد مه 3

 ًّ 8 ياسملا 7”

 يف ةطسب هدازوإ» يسفن ءاقلت نم ُهتنّيَع يذلا مَ ةيقبو مكحَيَر ني ةكيكحتس هيف توكل
 مكنم ملعأ اذه عم رهف «مسخلاو ملعلا ور 2 رج موي م أ ُ هر

 اهب ةفرعمو برحلا يف ًاربصو ةّوق ّدشأو لبنأو ةكيتلملا همن اي وك انو د1 َكَرَت
 «ءاشي نم ُهَكْلُم يتوُي للاو» مكنم 69 تح 000 كن د نإ

 كلما قحتسي نمب 4ملعإ» هلضفب 4ٌعساو
 ةمالع «ةيآ نإ مهّيبن مه لاقوإل :

 «ةلالجو راقوو ةمحر هيف مكبر نم ٌةنيكس هيفإ» مكنم ذخأ ناك يذلا توباتلا مكيلع هللا َد دري نأ ,ثوباعلا مكيتأي نأ هكلُمإ» ةكرب

 ىبسوم بايثو «ةاروتلا نم حاولألا ضاضرو هاصع «نوراه ْلآو ىسوم لآ كرت امم ةيقبوإ» [ةاروتلا جاولأ اهيف عضي ىسوم ناك] هيلإ نونكستف
 «مهلتاق نم هب نربي ليئارسإ ين يف توباتل ناكو] نورظني سانلاو تولاط يدي نوب هعضت نت ىتح ضرألاو ءامملا نيب «ةكئاللا ةليت» نوراهو

 .رخآلا مويلاو هللاب «نينمؤم

 بوقعي دلو نم وهو «نوعمش هيف لاقُيو راي نب ليومث وه يبنلا اذه مسا نأ ٌركذو .ىوم ىبف وه عشوُي نأل ؛ًادج ٌفيعض اذه يناكوشلا لاقو .نون نب عشوُي ّيبنلا اذه :ةداتق لاق (1)
 ./؟١/714ج ريدقلا حتف/ .مالسلا هيلع

 َنِْؤتو «توملا دعب ِثعبلاب َنِموَتو «تازيملاو «راثلاو ةّئلاِب َنِمْؤتو .هلسرو «هبتكو .هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :ثاميإلا» :ِهنيلِع هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نع 7 44 :ةيآلا
 دواد وبأ هاور «ٌنمْوم كيفيال ِءِكْمَملا ُديق ُنامبإلا) :هتْإَع هللا لوسر لاق :الاق ةيواعمو ريبزلا نعو ./0 6 ١/١ ج ريغصلا عماجلا حيحص/تاميإلا بعش يف يقييبلا هاور (وٌرْشو وريخ ردقلاب

 ./١/541ج عماجلا حيحص/ ع احلاو

 ىتح ؛مهلتاق ْنَم هب نوبلغي ليئارسإ ينب يف تاكف ؛مالسلا هيلع بوقعي ىلإ لصو نأ ىلإ هدنع ناكف ؛مالسلا هيلع مدآ ىلع هللا هلزنأ هنأ َركَذ ايف هنأش نم ناك توباٌتلاو 7 44 :ةيآلا
 ./7 279//"ج يبطرقلا/ توباتلا ىلع اوُبِلُعَف اًوُصَع



 نيح تولاط نع اري ىلاعت لوقي 48

 املفإل :ليئارسإ ينب نم هدودج يف جرخ
 مكيلتبُم هللا نإ لاق ٍدونحلاب تولاط َلَصَف

 نيب ةعيرشلا رهن ينعي «رهنب مربتخم يِرَهَتب
 سيلف هنم برش نمفإل «نيطسلفو ندرالا

 يتم هنإف همعطي مل نموإ» ينبحصي الف 4 ينم
 هيلع ساب الف 4 ورديب ةفرغ فرتغا نم الإ

 هنم فرتغا نمف ,«اليلق الإ هنم هنم اوُيرشفإ

 شيلا ناكو و وري مل هنم برش نمو «يوز
 ًافلأ نوعبسو ةتس ةنم برشف أفلأ نيناع

 وه ٌةَرواج املف» فالآ ةعبرأ هعم ىقبتو

 مويلا انل ةقاط ال اولاق هعم اونمآ نيذلاو
 ءاقل دنع مهسفنأ اوُلقتسا «هدونجو تولاجب

 نولماعلا مهؤاملع مهعجشف مهترثكل مهودع

 مهنأ نونظي نيذلا لاقوإ» «قح هللا دعوا نأب

 ةريثك ىف تبلغ ةليلق ٍةنف نم م ىللا اوقالم

 نوف : ٠ ,«نيرباصلا عم هلو هللا نذإب

 انيلع غرفأ اير اولاق هدونجو َتولاح اوزرب
 موقلا ىلع انرصناو اسادقأ ْثيثو ًارص
 ليلق مهو ناميالا ب بزح هجاو الل «نيرفاكلا

 غرفأ انبر ولاقإ» ريثك ددع رمق مهءادعأ

 كدنع نم ًاربص انيلع لزنأ «ًارص انيلع

 رارفلا انبنجو ودعلا ءاقل يف «انمادقأ تيتو

 «©نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناوإ» زجعلاو
 مهوبلغ 4هللا نذإب مهومزهفإل يل
 َتولاج ٌدواد لتقوإ» مه هللا رصنب ٍمهورهقو

 «تولاط ديب ناك يذلا 4كنْلا هللا ُةاتاو

 نم «ءاشي ام هملعوإ َةّربنلا ؟ةمكحلاوإ

 مث مالسلا هيلع هب هصتخا يذلا عفانلا ملعلا

 ٌتمَّدَل ضعبب مهّضعب سانلا هللا ٌمفد الولوإ» :ىلاعتهللا لاق ام اوكلهل 20 ضرألا تدسفل ٍضعبب مهّضعب سانلا هللا ٌعفد الولوإ» :ىلاعت لاق

 . ةمحرو «مهيلع ّنَم «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو# كر يثك وللا مسا ابيف ركذي ٌدِجاسمو ٌتاولصو ٌعَيبو ٌعماوص

 كيلع اهانصصق يتلا هللا تايآ هذه «قحلاب َكيلع اهولتن هللا تايآ كلتإ» ةنف هلاوقأو هلاعفأ عيمج يف هقلخ ىلع ةبيحلاو ةمكح ا هلو ءاضعب
 ليئارسإ ينب ءاملع هملعي يذلا باتكلا لهأ يديأ يف امل قباطملا رمألا هيلع ناك يذلا عقاولاب :يأ «قحلاب اًهاركذ «ليئارسسإ ينب رمأ نم

 ل ككل

 رع 20 7 لم يعور 2 يع وع 0

 مُكحِيَتَْم هلاك اَلاَك ِدْوُمَجْلاب ُتوُلاَط َلَصَفاَمَلَ
 و 2و وع هس 0 اس حس و ا ل 02004 0-0

 ِمْنِإَ ب مل نمو ىبم سيلف هنو برش نمفر هش
 كرار ء ما م هه ]و هل هس اس د َ 7
 اليلق ال إهْنم اوبرشف - ورايب ةفرغ فرتغأ ن نم الإ

 0 ا

 2 كر رلأَو َوُه ُمَدَو اَجاَمَلَف مهن

 وه ع

 ريغ يبا

 نأ اكرأولاَف ودوم تاكل أو رياكَكو

 ٍمَوَهْلا عايد صن صنأَو اس دم ادق يت هو ارص اا صاخب ع

 21 : و 0 2200

 ا 0

 ود هَل ًنكححبتلا و رك تَدَكَس فَ ش١ صعبب 2 -

 هم

 هللا سياَء َكْلَي (©) ١ ترياسلا عر

 © كريسماس عل َكَنِإَو َنَحْلاٍكلَءاَهْوْفْت
 ا

١ 

3 

 .مسقلل ةفطوتو ٌديكوت اذهو «نيلَسرملا نملإ» دمحم اي 4َكنإر)

 مهب جرختسُن نيذلا دوهشلا مه :يروثلا نايفس لاقو .دجاسملاو دالبلا اوبرخخو نينمؤملا اولتقف «نوكرشملا بلغل نيملسملا دونجي ٌردعلا هللا عفد الولو :سابع نبا لاق )١(

 نع راربألا نينمؤملا هللا عافد الولو :نيرسفملا رئاس لاقو .مهونذب ساّنلا كلهأل يقال نّمع يقّتب نعو «يلصيال نّمع يلصي نمي عفدي هللا نأ الول :ىنعملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ نأ :يكم

 نمع دهاجي نمو .جحال نّمع جحي نعو «موصيال نّمع موصي نكو « يكريال نّمع يكزي نكو «يلصيال نّمع يلصي نمب باذعلا عفديإمّنإ» .تكلم :يأ «ضرألا تدسفل رافكلاو راجيا

 ./570/9ج يبطرقلا/ «نيع ةفرط هللا مهرظنأم ءايشألا هذه كرت ىلع اوعمتجا ولو ,دهاجُيال
 عقو اذإف ءًانايحأ بهذيو ًانايحأ ءيجي ؛ءيبش ضرألا يف هنم يقب دقو «مكلبق مألا هب هللا كلهأ [باذع يأ زجر [ماعلا ضرملاو نوعاطلا ينعي] ءابولا اذه نإ : هلع هللا لوسر لاقو

 ١/. 484 /ملسم حيحص رصتغ «اهوتأتالف ضرأ يف هب متعمس رذإو ءأرارف اهنم اوجرخت الف ضرأب

 حيحص «راثلا نم كؤادف اذه :لاقُيف «نيكرشملا نم لجر نيملسملا نم لجر لك ىلإ م َعِفُد ةمايقلا موي ناك اذإف ءاهيديأب اهباذع «ةموحرم ةمأ ةمألا هذه ّنإ» : هال هللا لوسر لاقو

 ./5؟71/ريغصلا عماجلا

 مهضعبي مهنع عفدي مهب

 ىكحو .قوقحلا



 لسرلا ّضعب َلَّضف هنأ ىلاعت ربخُي :75 6 قا ل كل

 ضعب انلضف دقلو# :ىلاعت لاق 6 ضعب ىلع 2 2ع ومر ع مل رءوس مع سم هد و4 ضعب انلضف دقلو# :ىلاعت لاق ؟ ض

 لسرلا كلتإ» :لاق انهو 4 ضعب ىلع نّيبنلا نم مهم عب لع مهضعبا تضف لس لسرل اكلي #
َ 

 نم مهم ضعب ىلع مهّصعب اكفف 57 لس هلا رس حالا هس ل هيج هس هس 0000 تا 53000 0 ا ا

 امهيلع هللا لص ًادمحتو سوم هللا ملك سا ٍتاَجَرَد مَهَصَعِب عفرو
 تبث ؟ «تاجرد مهضعب َعفروإ» يزل لتس 2ط نأ اكو سلشلا رت

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر نيح ءارسالا ثيدح
 207 7 2001 مُهَتَء 16 ٍرَعَب اََم

- 0 7 

 2 هس رت هس رس سس( سبي انيتاوإ» لجو َِع هللا دنع مهزانم توافت 0

 لئالدلاو ججحلا 4تانّيبلا ميرم نبا ىسيع لكم 316 و دة
 رمت ذآ و

 دبع هنأ نم هب ءاج ام ةحص ىلع تاعطاقلا 06 اوقفت اَونَم هاا 0 امُلَعْتيم هان

 « ِسْدُقلا حورب ُاَندْياوط مهلإ هلوسرو هل 0 ويصر سعر 2 ا
 ًءاش ولوإل :ىملاعت لاق مث «مالسلا هيلع ليربج َوهْلَح الَوِديِف عيب 500
 نم ٠ :يأ] ,#مهدعب نم نيذلا لتتقا ام هللا تو 0 ره هم روح مس مور م و 20

 دعب نمإلل [ءايبنألا عيمجو «ىسيعو ىسوم دعب وهالإ ! ال هللا مم مي تور , اهللإ ال هللا 909 ا

 2 هله ل ذآ و 07 1 4

 نم مهنمف اوفلتخا ٍنكلو ٌتانيبلا مهتءاج ام امو َتاونمَسْلا قام# 21و هك ٌمدْحَأَتاَل موي ىلا

 فلما اغنإو :يأ] «رفك نم مهنمو نمآ 0 وعلما كب 4
 نم مهنمو ءنمأ نم مهنمف ؛ ؛يبن لك دعب سانلا نيبام ملعيءدن ذإب اليم دنع عَ ىلا اذ نم ضر يف

 ولوإ» [ايندلا ماطخت ىلعو ءادسحو ًايغب ٌرفك ِ ميلا هوه
 هللا ءاضق نع كلذ لك «ئاولتتقا ام هللا ءاش امي !ءهملعْنِم نم ٍءّىَس وطال مُهملحاَمَو هيأ

 لفي لل نكلوإو :كحس لاتانفرهردن» يلو جل وضل او توصل هي َعِسَو أَ
 ام قافنإلاب ىلاعت هللا ٌرماي : 4 «ديرُي ام

 باوث اورخديل ءريخلا ليبس هليبس يف مهقزر دشرلا نيس دف نيدلا ىفهارإ ال ©: رتيظعلا لعل اوهَو 000007 سك و ج26 ديرو يدع هلق . د لن سب ونص سدح صرخ سحر ل
 كلذ ىلإ اوردابيلو ,مهكيلمو مهُبر دنع كلذ سم م ما هولا بريم دخل دي 27
 وي أي ْنأ لبق نمإل ايندلا ةايحلا هذه يف دقفوللاب ل مورو توغلطلابرفكينمَف ىلا 2

 و دق
 الو هَل الو هيف ٌعيب الإ ةمايقلا موي مج 6 8 هل و هل هس سس رس ]أ 7 20 0111 م اس حس

 (0)] ملع عبس هللا واهل ماصقت ا ال0 اةورععلاب كسمتسا
 يدافي الو هسفن نم ّدحأ عا ال «ةعافش 9 اع عيغل ووك ىف قورعلاب

 الو بهذ ضرألا ءلمب ءاجو ُهلذب ولو «لاع 1

 ؛هتباسن الو لب هتقادص ينعي دحأ ةّل هعفنت

 مه نورفاكلاوإ نيعفاشلا ةعافش مهعفنت الو «ةعافش الوط .نولءاستي الو ٍذموي مهنيب ٌباسنأ الف روصلا يف ّحِفُت خفت اذإنإط :ىلاعت لاق اك

 مه نوملاظلاو :لقي مو ؛4نوملاظلا مه نورفاكلاو» :لاق يذلا هل دمحلا :رانيد نب ءاطع لاق ًرفاك ذعموي هللا فاو نم "أ مالو نوماظلا

 هذهو .هللا باتك يف ةيآ لضفأ اهنأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا حص دقو «مظع نش انو يسركلا ةيآ هذه : ؟ ه8 !نورفاكلا

 يذلا هسفن يف ّيحلا 4موُيقلا يحلا» قئالخلا عيمجل ةيهإلاب درفنملا هنأب رابخإ «وه الإ هلإ ال هللا :ةلقتسم لمج رشع ىلع ةلمتشم ةيآلا

 هقلخ نع لوهذ الو ةلفغ الو صقن هيرتعي ال مون الو ٌةنيم ُةَدخأت الإط اهنع يع وهو هيلإ ةرقتفم تادوجوملا عيمجف «هريغل ْمّيَقلا ءادبأ تومي ال

 يذلا اَذ نمإل هناطلس رهق تحتو هكلم يفو هديبع عيمجلا نأب رابخإ 4 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلإف [توملا نم مونلاو] «ساعنلا :ةَتّسلاو

 نيب ام ملعيإو هل هنذإب الإ هدنع دحأل ٌعفشي نأ ىلع ٌدحأ ٌرساجتي ال هنأ لجو رع هئايربكو هلالجو هتمظع نم اذهو 4هنذإب الإ ُةدنع عفشي

 ُحلطي ال ّءاش امب الإ هملع نم ءيشب نوطيحُي الوإط اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام تانئاكلا عيمجتب هملع ةطاحإ ىلع ليد 6مهفلخ امو مهيديأ

 : لَم هللا لوسر لاق :ريرج نبا ىور «ضرألاو ٍتاومسلا ُةيمْرك َعيسَوإ هيلع هعلطأو لجو رع لل هملعأ ام الإ ءيش ىلع هللا ملع ىلع ٌدحأ

 :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتعمس :رذ وبأ لاقو :لاق «سرت يف ُتيقلُأ ةعبس مهاردك الإ يسركلا يف عبسلا تاومسلا ام»

 وهوا ضرألا تاومسلا ظفح لقي ال اَمهَظمح دوي الو «ضرألا نم ٍةالَف ينارهظ نيب تبقلأ ديدح نم ةقلحك الإ شرعلا يف يسركلا امو

 هنيهاربو هلئالد يف حضاو نيب هنإف مالسإلا يف لوخدلا ىلع ًادحأ اوُهركُت ال «نيّدلا يف ةاركإ الج :؟ 85 ريبكلا لاعمملا «مظعلا يلعلا



 500 008 رفكي نمف يغلا نم ُدشرلا َنَيِبت دق»
 ا 31

 ملال قلقا هيلإ وعدي امو ناطيشلا «توغاسشلاب
 هدص را م سل ل صر ريب جرب مرهم زر 0 7 ١ اب ١ دقف هللاب

 رونا ىلإ تملظلان و مهري اوْنَماَء يذلاحَو مآ  يقتلا ةورعلاب كسمتسا دقف هاب نؤئوإو
 م وكوب حرر 1-2 يع 11001 هللاوط نارقلاو مالس !| ينعي < ماصفن

 نيم هنو رخو تو امهوايِلَوَأ اورن تردَلأَو اونمآ نيذلا 2:5 هللا : لن .«ملع يمس
 ه2 ري #آ 0 م . _ أ ! تاملظلا . 7

 2 2 «مالسلا لبس هئاوضر عبتا نم يدبي هنأ ىلاعت ينْمُهَراَتابحْس كيلو نظل َلِِر لأ 2 يس 0
 ءوْيَر فمتهزإجاح ىلا رت ملأ (©9 توُدِيدَح رفكلا تاملظ نم نينمؤملا هدابع جرخيف ا ا 001 م 0 ا 1 2 ا هةر ليى* *_
 و كلوا د 2 0 027 اورفك نيذلاوإ» ءّقحلا رون ىلإ كشلاو
 -يحي ىلا نر مته ا َلاَق ْدِإعلْلَمْلاَم مدل هنَكاَء نأ ىلإ ٍرونلا نم مهنوجرخُي توغاطلا مُهوايلوأ
 هم رس لا ا رسب 1 هر و 0 - 51 ل ع 2 2 و ل جرم سس ع را ردصو هر س4 هده راس 0 تالالضلاو تالاهجلا ىلإ #تاملظلا

 َقاَيَهَللاََتِإَو مهْربِإ لاق تيِماو ءيحأ انأ لاق تيمّيو غاكلا ىلإ قحلا قيرط نع مهب نوديحي

 ىِذل تهم بِرْمَمْلاَنِاَهِت د ِقِرْفَمْلَن يد يَمَّشلآِب  «دودلخ اف قاد ةلسأ كنز
 1 4 ا 71 1 1 رز عمجو ءٌّدحاو ّقحلا نآل رونلا ظفل ىلاعت دو

 رسمى راو © َنيِيِنَطلاَمَومْلأ ىدََيالهَئاَورَمَك .. ريإلا» ::88 ةربك سجل اهأل تاملظل
 ُُ كت آ رو 7 كلم "7 ف اربإ َ اع يذلا ىلإ

 راسم . رس جور 52 0س ل رخل نس يس يي سا سن سرت هس وهو «هّبر ف مهاربإ ج ء

 هللاو رده يي فا لاقاهشو الع ةيواخ ىهو َةّيرف ىلع كلذو هّير دوجو .يف مهاربإ ٌجاح ذورمت لباب
 ملثم ل 5 مكَو ةكأم هللأ هن َّق َهَتْوَمَدَعَ ىلع هلمح امو (هريغ هلِإ | نوكي نأ ركن هن خ 0200 2 لا 1م ١س ى ودم تورم ع هلأ ن 0 1 أ هن هس عر 111 روع ل اس هع

 1 1 7 لاق اذهو .هكلُم ةّدم لوطو هر الإ كلذ
 007 رس درس يك هدم 3 12

 ود ضعبوأ اموي تدل ل نم بلط ناكو 4كلأملا هللا انآ نأ :ىلاعت
4 

 :[رظنأ 0 رظنأف يبحُي يذلا يبرإ) :مهارإ لاقف هي 2-2 مر 2 4 00 اساس يا ل ا صس وعدي يذلا ِّبَرلا دوجو ىلع اليلد ميهاربإ
 :١ 2 انآ ةحياَد ك1[ جلو ف ك1راَمح يبحأ انأإل :ذورغلا لاق كلذ دنعف 4 تيمي

 دقو نيلجرلاب يتوأ هنأ كلذو 4 تيمأو

 اكو يآ 0 008 اَهَجْشْنُم 0 همك ما ا لأ رمأو ءامهدحأ لعقب رمأف ءلعقلا اقحتسا

 70 0 209 ماقملا اذه هسفنل ىعّدا ءرخآلا نع وفعلاب
 رو 7 00 500 500 8 2 »َ

 69 َرِ د نأ م 1ع َّلاَي اقل يتأي هللا نإف مهاربإ لاقإم «ةرباكمو ادانع

 «برغملا نم اهب ٍتأف ٍقرشملا نم سمشلاب
1 

 ٍتأف تيتو يبحُت كّنأ نم يعدت اك تنك اذإ

 ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع ّرَم يذلاك وأ : 584 «نيملاظلا ّموقلا يدب ال ُهللاو رفك يذلا َتِهْبفل سرخأ ُه هرجع ملع املف ! ؟برغملا نم اهب

 دحأ ايف سيل «اهشورع ىلع ٌةيواخ يهوإ» اهلهأ لدقو ال رّصنتخب بيرخت دعب سدقملا تيب ىلع رم ٌريزُع وهو جرت مأإل ىلع ٌفطع «اهشوُرُع
 نم ىأر امل كلذو ؟4اهتوم دعب هللا هذه يحي ىنأ لاقإ»و «ةميظعلا ةرامعلا دعي هيلإ اهرمأ لآ ايف ًاركفتم فقوف ءاهناردجو اهفوقس ةطقاس

 وفعلا دعب :يأ] ليئارسإ رنب امملإ عجرو «هتوم نم ةئس نيعبس يضم دعب ةدلبلا ٍترّمُعِو كةفعب مم ماع ةئام هللا ةتامأفإ» اهبارخ ةدشو اهروثد

 اهنأ ّنظ ةيقاب سمشلا ىأر املف «راهن رخآ يف هنعب مث راهنلا لوأ تام هنأ كلذو 4 موي ضعب وأ اموي تشيل لاق ؟َتنبل م لاقإل «[مهنع يلبابلا

 هللا هبيحُي فيك كرام ىلإ ٌرظناوإط [نونسلا ُهّري ريت ل :يأ] «هّتسعي مل َكبارشو كماعط ىلإ ٌرظناف ماع ةئام تئبل لب لاقإ» «مويلا كلذ سمش

 اكلم هللا ثعبو 4أمحل اهوشسكت مثل اهيحت هزت فيك ماظهلا ىلإ زظناوإ داما ىلع ًاليلد «سانلل يآ كلعجيلوإط رظنت تنأو لجو رع

 انأف ءنايع هني دقو ءاذهب ملاع انأ أ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ُملعأ لاق هلك اذه «هل نّيبت املفإل «ريزعلا نم ٌىأرع كلذو «ٌقبنف هيف خفنف

 ّْ .كلذب ينامز لهأ ملعأ
 هيلإ» ىلإ نمؤملا مح - أرق نم»: هرم لاقو .«يسركلا ةيآ يع ءنآرقلا ي يا ٌةدّيس يه ةيآ اهيفو «قرقبلا ة ةروس ٍنارقلا مان نإو «مانس ءيش لكل» : هع ذا لوسر لاق 6 :ةيآلا

 ./58١ه1//هج يذمرتلا امهاور .«حبصُي ىتح امهب ظِف يبسمُي نيح امسأرق نمو «يسمُي ىتح امهب ٌظِفح حبصُي نوح يسركلا ةياو «ريصملا

 نسحلاو ةداتقو يبعشلا اذه لاق .مالسالا الإ مهنم لبقُي الف ,نائوألا لهأ نوهركي_نيذلاو .ةيزجلا اوُدَأ اذإ | مالسإلا ىلع نوهركيال مهنأو :ةّصاخ باتكلا لهأ يف تلزن ؟ ه5 :ةيآلا

 لإ توملاو ةريبك زوجع انأو :تلاق .ّقحلاب ًادمحم ثعب هللا ْنِإ ءيملست زوجعلا اهتيَأ يملسأ :ةينارصن زوجعل لوقي باطخملا نب رمع تعمس :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز ىورو .كاحضلاو
 ./180/9ج يبطرقلا/ 4 ّيغلا نم دشرلا نّيبت دق نيّدلا يف ةاركإالإو :التو «دهشا مهللا :رمع لاقف ؟!بيرق



 هع عل يف اس حس سو ىو

 اج نم ل َبَج لعل َصَجَاَمخ كله رصف ريل
 هذ

 يذلا َيّبرإ» :ذورمنلل مهاربإ لاق ل

 ملع نم ّيقتري نأ ٌبحأ «تيمُيو يبحُي
 يلرأ ٌبرإ» :لاقف «نيقيلا نيع ىلإ نيبقيلا

 ىلب لاق ؟ْنِمْوَ وأ لاق ؟قوملا يبحت فيك
 نم ًةعبرأ ُدْحَف لاق يبلق نئمطيل نكلو

 دعب ّنهعطق مث ّنهقثوأ 4كيلإ ٌنُهرصف ريطلا
 ًاءزج َنهنم_لبج لك ىلع لعجا مثإ» َنهحبذ
 () يكدر هلأ لع ِتَس كسي َنْهْعْماَدُ زيزع هللا نأ ملعاو ًايغَس كتيتأي نهْعدا م

 72 يلا كه . 0 و 0

 هبح كح لشكل سمعتوا
 مل د كا جع ةقات ر/ سلك يف ١ َلباَمَس َعْمَس تسب 2

 مهلاومأ نوففني نذل ]ل كيل مسا وهاي
 هلا

 ل ذأ كل دكر لم

 َمُهَل ىذأ كلو اَّنَم أوقَفَنَأاَم نوعي مو ليِبَس يف

 هنع عنمي الو ٌءيش هباغي ال :ٌريزع «مكح
 هردقو هعرشو هلاوقأو هلاعفأ يف :مكح يش
 فيعضتل ىلاعت هللا هبرض ٌلثم اذه 0
 ,هتاضرم ءاغتباو هليبس يف ٌقفنأ نمل باوثلا

 ليبس يف مهلاومأ نوقفنُي نيذلا لثمإ» :لاقف
 لك يف لبانس عبس تعبنأ ٍةَّبح لفمكدللا

 سوفنلا يف غلبأ ٌلثما اذهو 4ٍةّبح ةئام ٍةلبنُس
 ةراشإ هيف اذه نإف ؛ةئامعبسلا ددع ركذ نم

 رس د رس ف دب مام 0

 لجو ّزع هللا اهيمنُي ةحلاصلا لامعألا نأ ىلإ ب توحي مهالَو م ِهيِلَع ف َوَحاَل و مهبَر َدنِع مهرجأ
 بسب اشي نا فعاضي للاوإ» ةيطلا 1 2 دص نوهربيخ ذ ذيغممو فورعم لوف نا 0 ضرآلا يف ُهَر نمل عرزلا يمنُي اك اهباحصأل 0 َهَق لإ لب © مسلوب سرح رس يي هس يبو رس سل حساس م

 هلضف 4ملع ٌعساو هللاوإ» هلمع يف هصالخإ را نماء © يع ِ قعُهأَو ىذأ

 قعدت نم ملع ءهقلخ نم ركأ رثك عسا ساّيلآ مس ومس يباع : 3

 نوُي ال مث هلا .ليبس يف مهلاومأ نوقف 0 6 ركع اكتُر ضل 51
 كرابت هلل خدمي ذأ الو ًانم اوقفنأ ام ٍناوغم 9 وناوي والو
 نوُبتي ال مث هليبس يف نوقفنُي نيذلا ىلاعتو 000000 ناسك او با

 نم ىلع 9 تاقدصلاو تاريخلا نم اوقفنأ ام 0 جم 22 كي

 الو لوقب ال ٍدحأ ىلع نونمي الف ءهوطعأ © رف أ موَقْلا ىر هيا هلأ اوأوبَسَكاَمَم يش
 كلذ ىلع ليزحلا ءازجلا ىلاعت مهدعو مث ( لعف 7

 وح الو مهُير دنع مهّرجأ مهإ» :لاقف
 لوقإ : 55817“ اهتنيزو ايندلا ىلع نوفسأي الو دالوألا نم ُهوُفَلَخ ام ىلع «نونزحي مه الو ةمايقلا موي لاوهأ نم ,هنولبقتسي ايف «مهلع

 اونما نيذلا اهيأ ايإط 5 «3يمح ينغ هللاو ىذأ اهغبتي ٍةقدص نم ٌريخإل ملظ نمع ©4ةرفغموإ» ملسمل ٌءاعدو ةبيط ةملك 4فورعم
 حدم هدصق « سانلا َءائر ُهَلام قفنُي يذلاك)» :ىلاعت لاق 0  ,ىذألاو ّنملا ةكيطخمب ةقدصلا باوث ّيقب امف «ىذألاو ّنملاب مكتاقدص اولطبت ال

 يارا كلذ َّلثَم ىلاعت ٌبرض مث : «يرخآلا مويلاو هللاب ُنِمْؤُي وي الوم :لاق اذهلو «هباوث ليزجو هللا ةاضرم ءاغتبا ال «مرك هنإ :لاقيو هل سانلا

 هكرتفإ» ديدشلا رطملا «ٌلباو ُهَباصأف ٌبارت هيلعإ» سلمألا رخصلا «4ناوفص لثمك ُهلئمفإل :لاقف «ٌئذأ وأ ًانم قفنأ ام عبتُي يذلاو .هقافنإب
 هللاو اوُبسك ام ءيش ىلع نوُردقي الإ» :ىلاعت لاق اذهو «هللا دنع لحمضتو بهذت نيئارملا لامعأ كلذكو «هيلع ءيش ال َسلمأ 4ًادلَص

 .«نيرفاكلا موقلا يدي ال

 ناك ءانثلاو ركشلا هب بلطو ًايويند ٌءازج هئاطعب سقلا اذإ يطعملا مف ؛لباقلل ًانهأو لذابلل فرشأ ناك يويندلا ءازحلا بلط نم ًايلاخ هجولا اذه ىلع ءاطعلا ناك اذإ 757 :ةيآلا

 نم هجوب ًءازج هيلع قفنملا نم ديريل قفنأ ىتمو (ًاروكشالو ًءازج مكنه ديرتالإ» :ىلاعت هللا لاق 5 ءًائيش هيلع قفنأ نمت ديريال ءهلضفو هباوث ءاجر ملا هجول قفنملاو .ءايرو ٍةَعْمُس ٌبحاص
 ./5 007/7 ج يبطرقلا/ .لاعت هللا هجو درُي مل اذهف «هوجولا

 ./١/178ج ريثك نبا ريسفتأ .ةيآلا هذه ركذو_ ىلاعت هلوق عمست ملأ ءفورعم . لوق نم هللا ىلإ ٌبحأ ٍةقدص نم ام :لاق ع هللا لوسر نأ متاح يبأ نبا ىور 3 :ةيآلا
 ./ . //9"ج يبطرقلا| .«قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ فورعملا نم ْنِإو ةقدص ةبّيطلا ةملكلا» :لاق هلق هللا لوسر نأ هحيحص يف ملسم مامإلا ىورو



 ًءاغتبا مهلاومأ نوقفنُي نيذلا لثموإ»و :6

 نيقفنما نيسؤملا لكم اذهو هللا ةاضرم
 ًاتيشتوإ» كلذ يف مهنعدللا ةاضرم ًءاغتبا مهلاومأ

 مهيزجيس هللا ْنَأ نوُنيثتم مهو «ميسفنأ نم

 «ةوئرب ةنج لقّمكإ» ؛ءازجلا رفوأ كلذ ىلع
 ضرألا نم عفترم ناكمب ناتسب لفمك

 تتافإب ديدشلا رطملا وهو 4لباو اهباصأل

 اهربغ ىلإ ةبسنلاب (نيفعضإو اهنرث 4اهلكأ
 نيا ًةاذرلا وهو لطف لياو اهْبصُي م إف
 أدبأ ّلِحْمُت ال ةنجلا هذه :يأ ؛رطملا نم

 هلبقتي لب ءادبأ روبي ال نمؤملا لمع كلذكو
 لاق اذهلو ءهبسحب ماع لك هيمنيو ُهرثكُيو هللا

 ىفخي ال «ٌريصب نولمعت امب للاوإ» :ىلاعت
 ةقفنل رخآ ّلثم ةيآلا هذه] :755 ءيش هيلع
 نم ٌةّنج هل ّنوكت نأ مُدحأ ُدَوَيأل «[ءايرلا

 اهيف هل ٌراهنألا اهتحت نم يرحت بانعأو .ليغ
 ٌءيوش هنم لصحي ملف #ٍتارفلا لك نم
 اهباصأف ٌءافعُص ةيرذ هلو ٌرّبكلا ةباصأوإ
 ران هيفإت ديدشلا حيرلا وهو «ٌراصعإ

 ؛اهراجشأ دابأو اهَرام ,قرحأ «تقرتحاف

 ٌةوق هدنع نكي ملف !؟هلاح نوكي لاح ٌّيَأف

 ريخ هلسن دنع نكي ملو ؛هلثم سرغي نأ

 سبيل ةمايقلا موي رفاكلا كلذكو هيلع نودوعي

 نم ناك [اذهلو] .ةمايقلا موي هيلع دوعي ٌريخ هل

 ٌلعجا ٌمهللا» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هئاعد

 ٍءاضقناو يئس ربك دنع ىلع كقزر ٌعسوأ

 تايآلا مكل للا ني كلذكؤب «(يرمع

 لاثمألا نومهفتو نوربتعت «نوُركفتت مكلعل
 هدابع ىلاعت هللا ٌرمأي :7510/ اهنم دارملا يناعملاو
 ٌبيَط هللا نإف «:هئيندو لاملا ةلاذرب قدصتلا نع مهابنو هدوجأو لاملا بيطأ نم « ميسكاه تابيط نمإو ةق ةقدصلا هب دارملاو «قافنالاب نينمّؤملا

 ف وقفنت هنمإط تيبحلا اودصقت ال 4ثيبحلا اوُمميت الوز :هناحبس لاق اذهلو ءابيط الإ لبقي ال

 ٌرقفلا دعي ُناطيشلاإب : 704 (ذيح يهل نأ اوفلعاوإو نوهركت ام الجت الف هيف اًرئاشت يف اوطبفت
 ةاقم يف «دنم ةرفغم مذهي لاو مآل يصاعمب طرأ قافنلا نع ؟ايإ هين عم ماشحفلاب مرمًيوإ هلا ةاضرم يف وقفت الف مكيدبأب ام
 ويم 03 «ميلع ٌعساو للاوإو رقفلا نم ناطيشلا مكفّوخ ام ةلباقم يف «ًالضفوإ ءاشحفلاب ناطيشلا مرمأ ام
 ب امو «بابلألا لوأ الإ ٌركذي امو ًاريثك ًاريخ ّيتوأ دقف ةمكحلا َتْوُي نموإب هللا ةيشحو هللا نيد يف هقفلاو «ةّنسلا :ةمكحلا

 .لقعو ِّبل هل نم
 ىتح ىوقتلاو نيّدلا فرش اولانت نلو .نوبحت امث اوقفت ىتح ةّئلا ىلإ اولصت نل :ىنعملاو [47/نارمع لآ] نوبت مث اوُقنت ىتح ٌرلا اولانت نلإط :لوقي ىلاعت هللاو 317 :ةيآلا

 ممل 3و

 ات ا ره
 ولأ ت اكمرم ءاضيبأ مهل 1 توقفت تزال كَم

 000001 ياس سا رسما منَ نم اَمِيَمتَت

 ٌلِياَواهباَصأ و َةَوْبَرب ةَكَج كج لضم مهسفنأ َنماَتِيِسبَتَو
 و 2 دو _ 8 8 هه
 لطفل ياناسو يمناه كاك

 م 0 لس د مي

 َن أ مكدمأ: دويأ ايل 69 ٌريِصَب َنوُلَمَتاَمِيهَناَو

 7 أ هتحَت نم ىرجَت ٍباَنَعَأَو لحن نَيُهَّنَج ب ل

 رو قزق سس نب لو حو ور 2 2291

 هاف ةَيِرد م بكل باسم او تَرَ كك نماَهِف

 هدأ رَبي كلك تقرْحأف بان ويفر اَصْعإآَهَباَصأَ
 5 كس سس رس ف ل ر#آآ

 © 00 ودفن ءْكلَم تيل مك

 272ج مس 2 جاره ع رس سس

 انجرحا اًدمو متتسحام ِتَبيطنم اوقفت أَوْنَماَء
1 

0-0 

 20م

 َيِذَلااَهْيأَي ©
 ال

 م

 42١

]6 
6 

 ريب عءم سس يع ريعابد 2 و د ل ل دع م حرص رس لل كس

 0 أومميت الو ض الا نم مكَل

 و 0 هر 00 02- ءيع

 ٌديِمَح ع العا مضار منت نأ الإ هيغ 2

 ةطصمسرمب حج رس حر جب مو 72 -ك سلا م صج

 اسمح مُكصرْمْاَيَوَرْفَمْلا كدي نطْيَّسلا ©
 يا هقرس حاس ساو حل دج سر رقسو يدل أ

 3 الَضَفَو هني ةَرْيَضُم هَللأَو

 تأخذ < 6 جو هه 110001 دهام > 00

 قةَمَحِحْلا توب سواي ةَعححلا قآ 8
 0 ينوي

 ©9 بلدا أل ثطديموَرْنَك اَنَعقو 6-0-2 رج ومو ع 1 هه ا لس حرس رس 3 -
5 

 ./ ١ عج يبطرقلا/ .رقفلا نوشختو شيعلا نولمأت ءاحشأ ءاحصأ متنأو اوقّدصتت
 ريثك نبا ريسفت| ,دمحأ مامالا ةاور . «نولكأانالاّمِم مهومعطُال» :لاق ؟نيكاسملا ُهّمِعْطُت هللا لوسراي :ُتلق «هنع هني ملو ُهلكأي ملف ٌٍّبَضِ هلع هللا لوسر نأ :تلاق ةشئاع نعو

 111ج

 ْنَمَف قحاب ٌقيدصتو ريخلاب ٌداعيإف كلما ُهَمَل امأو ,قحلاب بيذكتو ٌرشلاب داعيإف ناطيشلا مَ اًمأف َىَبَل كّلَمللو ءمدآ نباب مل ناطيشلل نإ :ةالع هللا لوسر لاق 8 :ةيآلا

 يبطرقلا|/ .هححصو يذمرتلا هاور «ءاسثحفلاب مرمأيو ٌرقفلا ْمُكذعي ُناطيشلا» :ًأرق مث ناطيشلا نم للاب ذوعتيلف ىرخألا دجو نمو فلا نم هنأ ملعيلف كلذ ّدجو

 ماج

 نأ الإ» هومذخأ ام هوُمئرطعأ ول «هيذخاب متسلو ن

 اوكسقل رقفلا مكفوخي

 « ءاشي نم ةمكحلا يت

 الإ ةظعوملاب عفتني



 هلعفي ام عيمجب ملاع هنأب ىلاعت ربخُي ٠
 2 ١ قبلا لو 1م
 ٌنمضتو «تاروذنملاو تاريخا نم نولماعلا د

 نيلماعلل ءازحلا رفوأ كلذ ىلع هتازاجم كلذ دكا كراك ذك ١ قدك كت زير د سيل

 لق نم دعوتو «هدوعوم ءاجرو ههجو ءاغتبا كلذل
 ِ * ريغ >2 و 00 0 أ هم

 اموإ» :لاقف ءهرمأ فلاخو هتعاطب لمعي ال اود نإ (©9 راكصنأٌن م يلد مَ هَمَلَصَي
 باذع نم ةمايقلا موي «راصنأ نم نيملاظلل مسمر س ريدم رس قاف ساس و >- رع هر 22 هت هليس رس رس 7م

 تاقدصلا اوُدبت نإإل :؟71 .هنمقتنو هلل 2 0 وح نو ىلا + وزف تاقداصلا
 يه ءيش معنف اهومثرهظأ نإ يه اًمعبف مكثت ل سا هه ل ف سس رو دق هب لس ف ولو عرس سس وا

 قربت تاق + هد كقتر © © رِقفمسمِشلَ ٌريخ وهف ءارقفلا اهوتوثو اهوفخت نإوإط ني محد ئريَكُيَو كلو
 ءايرلا نع ُدعبأ هنأل اهراهظإ نم لضفأ هم

 نإ اسال «مكتاتيس نم مكدع ٌُرفكيوط ٍريَخنِمْأَوفِفْنُاَمَو كم نم وقيل َو كعك
 نولمعت امب هللاوإ» تائيسلا ريفكتو ؛تاجردلا 2 / 9 ماد و مكصقنألف عفر يف ريخلا مكل لصحمي اًرِس تناك ملل و كم الا اي 4.

 3 . 0 6 و 2 7-0000 م حاسم جح .

 ءيبش كلذ نم هيلع ىفخي ال «ريبخ 24 ال تنأَو مكي ْفوبِرْيَح نأ فْفنُتاَمَو

 كيلع سيلإ» "ا هيلع مكيزجيسو " هر #آ . | و 1 هذآ 5 2 مغ 60

 هذه] .«ءاشي نم يدهم هللا نكلو مهاَدُه ولا لييس فياور صح تبر ءارقفلل 9

 يبنلا ناك «[تاقدصلا ركذب ةلصتم ةيآلا 2 ست ضرالا ف ايزرض كر وةيطتسال
 الإ قدصتي الأب رمأي ملسو هلآو هيلع هللا لص مهب سحب 2 7 71 درص ل 0

 :ةيآلا هذه تلزن تح مالسإلا لهأ ىلع 2 مهي مهفِرَحَت ٍففعَتلا سم ءاينغأ لهاجلا
 رمأف ءاهرخا ىلإ «مهادُه كيلع سيلإ» 07 5 0 1 ا رس ا  آذ  ح
 لك ىلع [لفنلا ةقدصب :يأ] اهدعب ةقدصلاب ريخ نم اوففْنَت امحلإ سان تولعسال

 ريخ نم اوقفنت اموإ» نيد لك نم كلأس نم 22011 ل ]أ 1 6 02 2 739 أ

 امو هللا دجو ًءاغتبا الإ نوقفنت امو مكسفنألف مهلاوما نوففتي تر يذلا 9 ميلع ءوب تِإف
 ار وج جس 3 001000 م 5205
 متنأو مكيلإ ّفوُي ريخ نم اوقفست دن مُهَرجَأْم هد هسيناََعَو رس راسهتلاَد ليلا

 ءاغتبا قّدصت اذإ قدصتملا نإ «نوملظت ال رج 70 رول لس جر م - م >7 كح

 يف هيلع الو هللا ىلع هرجأ عقو دقف هللا هجو ترونزحي مهالو آو رمهتلَع ف َوَحاَلَو م ٌمِهْتَر

 هدصق ىلع باشم وهو «هريغ وأ قحتسم
 ىلع هب نوّدري ببس محل سيلو ةنيدملا اونكسو هلوسرو هللا ىلإ اوعطقنا دق نيذلا نيرجاهملا هللا ليبس يف اورصحأ نيذلا ءارقفللإ» : 717
 يف مهففعت نم «ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحيإل» شاعملا بلط يف ارفس ينعي «ضرألا يف ابرض نوعيطتسي الإ»و مهينغُي ام مهسفنأ

 نوجاتحي ال ام سانل سل الاخ سانلا نولأسي 06 0 يل ديب ب ةودايسب مهفرعتإ مهلاقمو مهاحو ميسابل

 يفق «كلذ يف لخدت لهألا ىلع قفا ذأ ىح هورس هالو ع فرخ لمهن دع مرا مهل يطرب لا

 .«كنأرما يِف يف لعجت ام ىتح ةعفرو ةجرد اهب تددزا الإ هللا جو اهب يغتبت مت ةقفن ّقفنت ْنل كنإو» :لاق هع هللا لوسر نأ نيحيحصلا

 01ج ريغصلا عماجلا/ حيحص ثيدح ءهّبرلا ّبضغ ءىفطُت رّسلا ةقدص» :لاق هلع لل لوسر نأ ديعس يأ نع ؟ا/ز :ةيآلا

 ٌلجر فّلختف ُةوُعنمف «هنيبو مهنيب ةبارقب مهأسي ملو ءهللاب مهلأسف ًاموق ىّنأ لجرف :مُهَبحُي نيذلا امأف هللا مهي ةثالثو لا مهّبحُي ةثالثا : لاق هع يبل نأ َرَذ يلأ نعو
 دّدوتلا ُنلكا] لمت ماقف مُهَسوُؤَر اوعضوف هب ُلَدُْي ام مهلإ ٌٍّبحأ ٌمونلا ناك اذإ ىتح ْمُهَتليل اوراس ٌموقو ءهاطعأ يذلاو هللا الإ هتيطعب ملعيال ريم ٌءاطعأف [مهباهذ دعب يأ مهباقعأب

 هاور «موُلّظلا ينغلاو «لاتخملا ٌريقفلاو «ينازلا ٌحيشلا :هللا مهضغبُي نيذلا ٌةثالثلاو !!هل حتفُي وأ ٌلتقُي ىتح هردصب ٌلبقأف ءاوُمِزُهَف ودعلا َيِقلف ةيرس يف ناك ُلجرو «يتايا ولتيو [عٌرضتلاو ءاعدلاو

 ./56-87/؟ج بيغرتلا/ .يرذنملا اذكو .هححصو ماحلاو هحيحص يف ةميزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأ

 نيكسملا ّكلو «ناتلكألاو ٌةلكألاو ناتمقللاو ٌةمقللاو ناترقلاو ةرقتا ُةّدرت يذلا فاّوطلا اذهب نيكسملا سيل» :لاق هلع هللا لوسر نأ امههحيحص يف ناخيشلا ىور 77/8 :ةيآلا
 ./١/754ج ريثك نبا ريسفت/ .«أكيش سانلا لأسيالو .هيلع َقّدصتُيف هل نطفُيالو هينغُي ىغ دجيال يذلا

1 



 5 تا مهتاقدص يف راربألا ىلاعت ركذ امل 8

 ابّرلا ةلكأ ركذ يف عرش تاجاحلا يوذل
 نم مهجورخ موي ربخأف لطابلاب سانلا لاومأو

 ذأ كك ١ 1 ١ 03 جس 0 ١ سو

 فىزلا موقيامك ال !نوموقيال ابرلا نولكأي تريزا د لكسب .يذلا# «لاقق
 2 نولكأي نيذلاإ» :لاقف مهثعب ىلإ مهروبق

 ةطبختي يذلا مرقي م الإ نوُموقي ال ابّرلا
1 5 

 000 ةَعرص لاح عورصم اك «سملا َنِ ناطيشلا 6 2
 0 0 | درأ ل - مىنرلعب ءاركنم امايق موقي هن هنأ كلذو ,ناطيشلا

 7 001 كا 00 و 0-1 دم

 0 واس هو اس د .ابرلا لفم عيبلا امنإ اولاق مهناب» كلذب
 لج 2 هر

 دعني ا ترابك فز ١يدحصأ كجلؤاف هءاج نمفو# ,هابرلا ٌمّرحو عببلا هللا لحأو

 آل نع نم «ىبتناف هّبر نم ةظعوم ع 2 هللا يبن : هغلب اف هب ةظع
 0 منأراتكل تي هللاو ٍتافَدَّصلا ىبريو اؤيرلا هللا ةلماعملا نم «َتفلسم ام هلفإ» ىبتناف ابرلا
 ةلكَصلا أوم ماو ت ب 61 و ا #آ »ذل يبتنملل سينأت اذه .كهللا ىلإ ُةَرمأوإ»

 7 7 و 1 :هناحبس لاق اذهو «عريخلا يف هلمأ طسبو
 "0 اس 00 ماج رجع 2 ١ هم ص واسس سر 0 0 ْء ا 17

 0 ولا وكلا اوتاءو اهيف مه رانلا باحصأ كئلواف داع نمو

 قحممي هنأ ىلاعتهللا ربخُي :71/5 4نوُدلاخ

 فبحاص دي نم ةيلكلاب امإ بهذي : يأ ؛ابّرلا

 ماس جر تك ب رم 2 نيم ا اا ةمدعي إب هب عفتني الف هلام ةكرب همرح وأ

 أوُلععَت هل نإ (()) َنيِنِمؤُممشنُك نأ يلا نم قَباَمأ ورد هب ةمراعي لب هب عفتني رب هنري و
 مل - نر ند ىؤيام اؤردو ةمايقلا موي هيلع هبقاعيو ايندلا يف

 روز مزررلر دعه مر دمى, رض رس نب مس هاجس جل
 0 ٌروفك ,4مثأ ٍرافك لك َبجُي الللاوإ» ص ء مس ىلا ثيل

 ةيآلا هذه ُهللا متخ .لعفلاو لوقلا ميثَأ بلقلا

 هل هللا مسق امب ىضري ال يبارملا ْنأل ةفصلا هذهب
 سانلا لاومأ لكأ يف ىعسي وهف «لالحلا نم

 اولمعو اونمآ أ نيذلا نإإ» :70/1/ لطابلاب

 مه ًةاكزلا اوثآو ةالصلا اوُماقأو ٍتاحلاصلا
 ًاحدام [اذه] ىلاعت لاق «مهّبر دنع مهرجأ

 هقلخ ىلإ نينسحملا مهبرل نيعيطملا نينمؤملل
 ةمايقلا موي ةماركلا ٌراد مهل ّدعأ الؤهف]

 تك ومالا كلوا

 لِ ا 16 5

 07 نوط ال هو تسكن يعرفو عمن
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 «نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخ الوإ»
 سوؤر ىلع ةدايزلا نم سانلا ىلع مكلام اوكرتا «(ابّرلا نم قب ام اوُرَذو نولعفت ايف هوُبقارو ُهوفاخ هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايإ9 78
 نم برحب اوُنَدأف اولعفت مل نإفإل : فحل كلذ ريغو ارا عرحتو عيبلا ليلحت نم مكل هللا عرش امب «نينمؤم متنك نإإو راذنالا اذه دعب لاومألا

 ذحأب «نوُمِلظَت ال مكلاومأ سوؤُر مكلف مث نإوإ» راذنالا دعب ابّرلا يطاعت ىلع ٌرمتسا نم ٌديكأ ٌديعوو ٌديدش ٌديدبم اذه ,«ولوسرو هللا

 ةَرظنف ٍةَرْسُع وُذ ناك نإوإ» : ؟/م٠ هنم ٍصقن الو هيلع ةدايز ريغ نم متلذب ام مكل لب (ًاضيأ لاومألا سور عضوب «نوُمَلظت الو ةدايزلا

 ربصلاب ىلاعت رمأي ؛[ةرَسْيَلا ىلإ ٍةرِظَنلاب ةرّسْعلا يذ يف مكح ؛لاملل نيدجاولا دنع مهلاومأ سوؤرب ابّرلا بابرأل ّرعو لج ّمكح اَل] «4ٍةرسْيَم ىلإ
 لاق .4نوملعت متنك نإ مكل ٌريخ اوقّدصت نأوإل :لاقف ليزملا ٌباوثلا كلذ ىلع ُدِعَيو ؛هنغ عضولا ىلإ ٌبُدني مث .ءافو ُدجي ال يذلا رسعُملا ىلع
 اوقتاوؤج : ؟/81 يناريطلا هاور .«هنع ْعّضَمِل وأ «ِرسْعُم ىلع ْرَسَيملف هْلظ الإ لظ ال موي هللا هلظُي نأ ُهَرَس نم» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهو ُتبسك ام سفن لك ىفوُ 3 لاومألا نم اهيف ام ءانفو ايندلا لاوز مهرك ذي فّدابع ىلاعت ظعي هلا ىلإ هيف نوُعَجرَت ًاموي

 .ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو نم لايل عضب لبق تلزن .ميظعلا نآرقلا نم لزن ام رخآ ةيآلا هذهو .©«نوملظُي ال

 ./71/نيحاصلا ضاير/ .يذمرتلاو ملسم هاور ةبتاكو هيدهاشو ةلكو مو ابّرلا رك يي ذ ٌلوسر ّنعل) :لاق دوعسم نبا نع ؟7ا/4 :ةيآلا
 روجفلاب مهرمأو ءاوعطقف ةعيطقلاب مهرمأو ءاولخيف لخبلاب مهرمأ ٌحشلاب مكلبق ناك ْنَم َكّلَه امّنإَف حلاو عاّيإ» هلع هللا لوسر لاق :لاق ورمع نيب هللادبع ىور "8 :ةيآلا

 ./مكا/1ج ريغصلا عماجلا حيحص| مم اخلاو دواد وبأ ةاور «اورجفف



 را تل

 ٌصسسُم لجأ كبد 0 هدأ

 َباياََو ل ذأ, اتاك مكسب شكو ءوبمْححأَ
 و مار > 7 00 هه

 ِبِْشْيلَو بْدَحي هَ هّملع كي
 كس سس 85

 عر
 و2

 ع

 21 هو أ 2

 اًَعَسُدَنم رم َسَصُبلويرَأ قَوْلِ عىل

 0 اًنيعَص أيسلندا

 و ” 0 ن

 5252201 ريمي جموس - : و 2

 ماو لجرف ا كلاين
 2111 2 م هل حرس ح2 -

 َرَكَنفاَمْهَدَحِإ !ًلِضت نأ ٍةَدَهَشلأَنِم نور نَكِم
 ّح هه
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 7 21 4 لل ص را رع و م 2007 هع

 م ومكشالَو 0 محلا مهن دْحِإ

 3نا 21000

 و 0-20 00001 هه در # 20 ويم و

 امج 1غ دلك ستي اهوطد ارم اح ةَردَجِت

 2007 ُدَهْشأَواَموبُنكَتل 1

 اشكو ُكيذوُشمتِنا عَن نودي ٌديهَسالَو

 7 هيلع ٍءْىَت لكحِبْهَلَأَو هلأ م كح مَلَمَيَو هَل حج وو وَ ود وع هي
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 نارقلا يف ةيا لوطأ ةميركلا ةيالا هذه 9
 مُسياَدَت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» .مظعلا
 ٌداشرإ اذه «هوبتكاف ّىَمسُم لجأ ىلإ نيدب

 تاالماعمب اولماعت اذإ نينمّوملا هدابعل ىلاعت هنم
 ظفحأ كلذ نوكيل ؛اهوّبتكي نأ ةلجؤم

 هلوقو .دهاشلل طبضأو اهتاقيمو اهرادقمل

 ةباتكلاب ىلاعت هنم ٌرمأ 4ةوبتكافإ» :ىلاعت

 ٌبتاك مككنيب ٌبتكيلوإ» .ظفحلاو ةقثودلل
 الو ةدايز ريغ نم ءّقحلاو طسقلاب «لدعلاب
 ا” ّبتكي نأ ٌبِتاك بأي الوإ» .ناصقن

 فرعي نم عنتمي الو 4بتكيلف هللا همّلع
 هللا ُهَمّلع ك سانلل بتكي نأ َلْكُس اذإ ةباتكلا

 ةباتكلاب هريغ ىلع قدصتيلف «ملعي نكي مل ام
 ىلع نيدللا «قحلا هيلع يذلا لِلْمْيلَود
 هللا قتلو نيَّدلا نم هتمذ يف ام بتاكلا
 «ًائيش هنم سخبي الوإ» كلذ يف (هّبر
 قحلا هيلع يذلا ناك نفل اعيش هنم متكي ال

 وأإ» هوحنو هريذبتب هيلع ًاروجحم «ًاهفس
 نأ عيطتسي ال وأإ انونجم وأ اريغص «ًافيعض

 ُهْيِلَو للملف ,لهج وأ عل امإ يوه ّلمُي
 نم نْيَديِبش اودهشتساوإ» .#«لدعلاب
 ةدايزل ةباتكلا عم دابشإلاب رمأ «مكلاجر

 لجرف نّيلجر انوكي مل نإفإ» ةقتثوتلا
 امأ] لاومألا ين نوكي امّنِإ اذهو .4ناتأرماو

 ْنَمِمظ «[نالجرف حاكنلا يف دابشاإلا
 ىلع ةلالد هيف ««ءادهشلا نم نورت

 لت نأ# .دوهشلا يف ةلادعلا طا راسا
 ٍتيسن اذإ نيتأرملا ىدحإ يعي «امُمادخإ

 .«ىرخألا امهادحإ ركدش» ةدابشلا

 اذه 4هلجأ ىلإ ًاريبك وأ ًاريغص ُةوُبتكت نأ اوُمأست الوإ .ءادذلل عاذكو] | ةباجإلا مهيلعف «لّمحتلل اوعُد اذإ | 4اوُعُذ ام اذإ ٌءادبشلا بأي الوإغ

 ةدابشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذإ» .ّقحلا اوُيتكت نأ اوُلَع ال :يأ ؛اوُمأست الو «اريبك وا ناك ًاريغص قحلا ةباتكب رمألا وهو .داشرالا مات نم

 مل ول هاسني نأ لاتحال ةداهشلا هب ركذت هطخ ىأر اذإ هنإف ,دهاشلل تبثأو هللا دنع لدعأ ةباتكلا نم هب كانرمأ يذلا اذه «اوباترت الأ ىندأو
 ًةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ .ةير الب مكتيب لصفيف باتكل ىلإ عزالا دنع وعجرت لب «ةيرلا مدع ىلإ بزأو اوت الأ ذأو) .هبتكي

 لاح لك ىلع :4مثعيابت اذإ اودهشأوإ» ةباتكلا مدعب أب الف ٍليب ادي رضاحلاب عيبلا ناك اذإ «اهوُبتكت الأ حانُج مكيلع سيلف مكنيب اهنوريدت

 هنع منيه ام متلعفو هب مترمأ ام متفلاخ 4«مكب ٌقوُسُف هّنإف اولعفت نإوإط «[لعفلاب وأ لوقلاب امهئاذيإب :يأ] .4ٌديهش الو ٌبِتاك راضي الوإ»

 ىقلُي ام هب مهفي ًارون هبلق يف لعجي :يأ ؛همّلع ُهاقتا نم ْنَأِب ىلاعت هللا نم ٌدعو] ,ل مكملعُيوإ» هرمأ اوُعبْتاَو ةوُيقارو ُةوفاخ كلا اوُقتاوط

 .ىلاعتو هناحبس ٌءيش هيلع ىفخي الف ءاهبقاوعو اهحاصمو رومألا قئاقحب ملاع هناحبس وه 4ملع ءيش لكب هللاوإ» «[هيلإ

 مدع يأ] اهفالتإ ديري ٍساّتلا لاومأ ذأ ْنَمو «هنع هللا ىدأ اهءادأ دْيرُي ٍساتلا لاومأ ّدخأ ْنَمد : هع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع هجام نباو يراخبلا ىور 7 :ةيآلا

 ربا بع إي
 ./؟98-ه91/؟ج بيغرتلا/ !!«ايندلا يف هنع هللا هاد الإ هَءاضق ديري هنأ هللا ملعي ًارانيد

 عل هللا لوسر ٌثعمس :تلاق [برهمو صالخ يأت َةَحوُدْنَم هنع كلو ؟نيّدللو ِكّلام :اهل ليقف ُنَياَدَت تناك اهّنأ امنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع دمحأ ىورو «هللا ُهفلتأ [اهّدر

 نباو هجام نبا ىورو .نوعلا كلذ سن انأف «نوع هللا َنِم هل ناك الإ يَ ءادأ يف هين هل تناك ولبع ْنِم ام :لوقي

 ُناّدَي حأ ٌنِماما :لوقي لع يّيفصو ليلخ ٌتعمس دقو «نيّدلا كرتأال :تلاقف [اهنم اوبضغ يأ اهيلع اودجوو ءاهومالو «كلذ يف اهلهأ اهل لاقف ريك ناَّدئ اهنع هللا يضر [نينمؤملا

 مأ] ةنوميم تناك :لاق نيصخ نب نارمع نع هحيحص يف نابح ن



 ىلإ متنيادتو «رفس ىلع متتك نإوإ» ::8*

 مكل بتكي 4بتاك اودحت موإ» ىّمسُم لجأ
 ٌنهر («ناهرفإ» أملق وأ اساطرق اودجت مل وأ

 ٌّقحلا بحاص دي يف ةباتكلا لدب :؟ةضوبقم)»

 َنِمملا يذلا ٌدؤيلف ًاضعب مكعب َنِمأ نفل
 مامإلا ىور .نمئؤملا «هّبر هللا قّتيلو ُهتنامأ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ

 الوإف .(هَيَّدؤَت ىتح ثذحأ ام ِدَّيلا لع» :لاق

 لاق .اهورهظُت الو اهوُفَحُت 4ةذابشلا اوُمتكت

 «رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهش :ساسع نبا
 ْنَموإ» :هناحبس لاق اذهلو «كلذك اهثاتكو

 امب هللاوإط هبلق رجاف 4هُيلق مث أ هنإف اهندكي
 هل نأ ىلاعت ريخي :586 4ملع نولمعت

 علطملا هّنأو نيف امو ضرألاو ٍتاومسلا كلُ
 الو رهاوظلا هيلع ىفحت ال «نييفام ىلع
 هنأ هناحبس ريخأو .رئامضلاو رئارسملا
 يف ٌةوُفخُأ امو ٌةولعف ام ىلعي هّدابع ٌبساحُيس

 نَم ُبْذعُيو ٌءاشي نمل ٌرِفغيفإ» مهرودص
 ا خ6 «ريدق ءيش لك ىلع هلو ٌءاشي

 وأ مكسفنأ يف ام اوُدْبت نإوإل :هلوق هللا لزنأ

 ٌءاشي نمل ٌرفغيف هللا هب مكبساحي هوفخت

 «ريدق ءيش لك ىلعهللاو ءاشي نم ُبُذعُيو
 هللا لص هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ ٌدتشا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اًوَنأَف ملسو هلاو هيلع

 :اولاقو بكرلا ىلع اًوَقَج مث ملسو هلاو
 :قيطُت ام لامعألا نم انفلك هللا لوسر اي
 تلزنأ دقو ؛ةقدصلاو داهجلاو مايصلاو ةالصلا

 هللا لوسر لاقف ءاهقيطن الو ةيآلا هذه كيلع

 اولوقت نأ َنوُديِرُثَأ» :ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ّظ
 م رس و كوخ

 كذا نست كورت قس عمرو

 أو هحينمأ وى وكام مب مكن 3 مآ ْنِإَ

 هر

 وعبلو هتننمأ نمت

 3 1 هدفت نمو كسها دسهّشلا أومشكَكال 1و يومآ

 تمص نامه( عسسل نا
 ةوهحيت 58 كح م رشا فامأودت نإو ضردلا قاَمَو

 ككل نم ثن رَحيَوءآَّكَي نَمِلْفْعَمَف كأبي اَحُي
 ل 0 اوسرلا نماء ايو 0

 ِ كك كوك تأ كة ويرصد
2 

 ثبت © 3 وصلك |

 ليما 000 2000
 راقي يدك علمتك ارضي
 نعناع ع 42و وبال ةَفاطال َماَنليحُم
 49 يرردخلا قل مَع اًيَرصناف ننام كَم
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 هللا لزنأ مهتتسلأ اهب تلذو موقلا اهب ٌرقأ املف ء«ريصملا كيلإو انّير كنارفغ انعطأو انعمس :اولوق لب ؟انيصعو انعمس كات نم تاكا لما لا [

 انعطأو انعم اولاقو ءهلسر نم ددحأ نيب قرف ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللب َنمآ لك نونمؤملاو هير نم هيلإ لأ اب لوسرلا َنمآل : :اهرثأ

 اهيلعو تبسك ام اه اهَعْسُو الإ ًاسفن هللا ٌفلكُي الإ» : ؟م85 : هللا لزنأف هللا اهخسن كلذ اولعف اًملف ؛«وبصلا كيلإو اير َكتارفغ

 ءاهب نيملسملل ةقاط ال اّمِم ةسوسولا هذه تناك :سابع نبا لاق .ملسم هاور .هرخا ىلإ 4انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انّير تببستكا ام

 لاق» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .لعفلاو لوقلا يف تبستكا ام اهيلعو تبسك ام سفنلل نأ لجو ّرع هللا ىضق نأ ىلإ رمألا راصو
 اهوبتكاف اهلمع نإف «ةنسح اهوُبتكاف اهلمعي ملف ٍةنسحب ّمَه اذإو «ةئيس اهوُبتكاف اهلمع نإف :هيلع اهوُبتكت الف ةئيسب يدبع َّنَه اذإ :هللا

 مث رش نم «تبستكا ام اهيلعوإط ريخ نم #تبسك ام اه .ملسم هاور .هرشع
 ة وأ «انأطخأ وأإ» «نايسنلا ةهج ىلع ًاضرف انكرت نإ | انيسن نإ انذخاؤت ال انّبرإ» :اولوقي نأ مهمّلع «ةباجالاب
 «انلبق نم نيذلا ىلع َُتلمح اك» ةقاشلا لامعألا نم انفلكت ال 4ارصإ انيلع لمحت الو انبرإ» .اّنم الهج

 يانالْؤَم َتنأ انمحراوإ» انيواَسَم «انل رفغاوإ اَنَِلَرو انريصقت نم هملعت امم «اّتع ٌفغاوإل ءىالبلاو بئاصملاو فيلكتلا نم هب انل ةقاط ال ام

 .نيمآ :لاق ؛4نيرفاكلا موقلا ىلع انْرُصْنافإل انلكوت كيلعو انرصانو انّيَِو ٌتنأ

 ./5؟ 6/*ج دئاوزلا عمجم/ حيحص دانسإب دمحأ هاور .«يلبق يبن اهّطُي مل شرعلا تحت زتك نم ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآلا هذه ٌتيِطعُأ» : هلع هللا لوسر لاق ؟85 .ةيآآلا

 مهل لفكت دقو ءهلاؤس ىلإ هدابع ًادشرم ىلاعت لاق
 لمعلا يف انأطخأ وأ ًامارح انلعق

 انلّمحت الو انّيرإ» راصالاو لالغألا نم



 ل ةرمع لا ةروس نفاذ تلو
 ف [اهوأ نم ةيا نونامث] تلزن .ةيندم :يهو 20

 امب ةرقبلا ةروس لوأ يف هلا ىلاعت هلوق ىلع د تل
 هلوق ىلع مالكلا مّدقتو ,هتداعإ نع ىنغأ م هورس ل دهر مج و ف ل ل 0 هرم ع مس رح

 يف «مويقلا محلا وه الإ ةلإ ال ُهللاط :ىلاعت بانكلاَك يلع 26 ءويقل |ىحلاوه ال إهنلإ المن !لرلإ ملا
 520 - دص 7

 اعكلا 5 نط نأ 8 رعج الما. و ا ل ره م جس سو دام عم

 باتكلا كيلع لزنإل :" يسركلا ةيا ريسفت نم [7) َليجِولاو هسا َلَأوةيديَِ ]اقدَّصم قحلاي
 «قحلاب دمحم اي نارقلا كيلع لّزن «قحلاب وم 2 و و أ طع و

 85 ِء رم ير 2 2000 د 2م 5 6 مو زج
 نم لزنم وه لب بير الو هيف كشاال :يأ مهلا تبارك ان ناقَر الزناو وسال ىده

 220000 اخ ل بتكلا ٠ نم هيدي نيب امل ًاقّدصمإل هللا دنع 2 0 رجح اس صايع ربا سوي 3
 ىلع «ةاروتلا َلزنأوإط نامزلا ميدق يف هلبق ِهياعىف خيال هلل 0 ١نإ غر ماقثن وذزيبعهللاو ديد با

 لبق نيل : 4 ىسيع ىلع «ليجنإلاوإط ىسوم "طا وسي ىرااوه (0) ءامّسلا الو ضرألا ف
 ين «سانلل ٌىدهإ نارقلا اذه لبق نم 06 و 4 7
 2 ل. ع أ 17 لس هاير الا .٠ سس سس رسم هس 220 01 00100

 نيب قرافلا وهو #ناقرفلا لزنأوإ» امهئامز وه أر) ميكش ازيرعل اوهال اهلل ال ءاَسي فك واحلا يف
 «نآرقلا وهو «لطابلاو قحلاو لالضلاو ىدهلا رف 2 ا سرر غل رع دس سس اس

 اهوركنأ هللا تايآب اورفك نيذلا نإظ بتكلم نه تامك تيا همه هنو بانكلا كيلع لزناىزلا

 موي «ديدش ٌباذع مهإ» لطابلاب اهوذرو 76 امن رف غيز ولق ىف نيذلا أف تلهبلشتم رخو يدش ٌباذ : 1 رم يس خس ع ف د

 ميظع بناجلا ينم «زيزع هللاوإ» ةمايقلا م 32 271 2

 هتاياب بَّذك نّمِم «ماقتنا اود ناطلسلا هللا الإ 2هلبو 3مل عيامو ءهلسو ” ءاَعِتبأَو َةَنَّتَفْلا أ ءاعتبأ هم 2000 وي ًءدوم هر سرس طنع عم رس حصر 0

 ٍتاومسلا بيغ ملعي هنأ ىلاعت ربخُي :© تكس سرت لا م 4 يس سس ب ريس ح خص لس ولا نس صر
 :5 كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال ضرألاو 2مٌذياَمو 20 ٍدنِعَنِملك -دياَنَماَءَن لومي ولعلا يف نوحس' او
 - لإ رتسمص و 0 لا هج سس سرع سس تح مر ا 0000 3-7 رج هع هص و هل يس

 فيك ماعرألا يف مرّوصُي يذلا وهل ٌبهوانتيده دِإدعب انبولق حرت ال انير [يو) ينبل الا اولوأ الإ
 ركذ نم ءاشي ام ماحرألا يف مكقلخي اشي : ٍِ رد 2

 الإ» ديعسو يقشو ,«حيبقو نسحو «ىنأو هاج كنإانر (كرل) باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم لإ رقاب ا سس ا ا ا ا يك ما
 وهو قلخ يذلا وه «مكحلا زيزعلا وه الإ ريش ل ص ري جاب سي رص رس 202 ل سعي هس هَ

 ةّرهلا هلو هل كيرش ال هدحو ةيهلالل قحتسملا و داعيملا فلخي ال هللا إ هيف بيرال م ويل سانلا
 حرصت لب ضيرعت ةيآلا هذه يفو «مارت ال يل 5

 ربخي :ا/ رشبلا رئاسك قولخ ٌدبع ىسيع نأب

 ةلالدلا يف هابتشا اهيف رخأ ٌتايأ هنمو ءدحأ ىلع اهيف سابتلا ال ةلالدلا تاحضاو تانيب :يأ ؛باتكلا أ ّنُه تامكحم ٌتايا نارقلا يف نأ ىلاعت

 يف نيذلا اًمأفإلا .سكعنا سكع نّمو ؛ىدتها دقف هدنع هبباشتم ىلع همكح ٌمكحو ءهنم حضاولا ىلإ هبتشا ام در نمف ؛سانلا نم ريثك ىلع

 موتعدب ىلع نوجتحم مهّنأ مه ًامابمإ مهعابتأل لالضالا «ةسفلا ءاغتباإ» مهدصاقم ىلإ هوفّرحيل «(هنم هباشت ام نوُعبتيفإ» لالض «غيز مهولق

 ميار اذإ» لاقف ةيآلا هذه ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقو .نوديري ام ىلع هفيرحت «هليوأت ءاغتباوز مهل ال مييلع ةبح وهو «نارقلاب

 ىلاعت هللا لعج دق :يباطخلا لاق] هللا الإ هليوأت ملعي امووج .هحيحص يف نابح نبا هاور .«مهورذحاف هللا ىتع نيذلا مهف هيف نولداجي نيذلا
 رع هللا ىثأ مث هريغ ٌدحأ هليوأت ملعي الف «هملعب هللا رثأتسا دق باتكلا نم هباشتملا نأ َمَلْعَأف ءًاهباشتمو ًامكح :هب ناميالاب انرمأ يذلا هباتك تايآ

 دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاوإلل .«هب اونمآف هنم هباشت امو» :ثيدحلا ينو ؛[هب انما نولوقي مهّنأب ملعلا يف نيخسارلا ىلع لجو
 نع اًهلمُت ال «اسيده ْذإ دعب انّولق عت ال انيرإط :8 :نيلئاق مهّبر اْوَعَد هنأ مهنع ًاربغ ىلاعت لاق ,4بابلألا اوُلوأ الإ ٌركذي امو ءانّير
 هلا هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو ,«باهولا تنأ كنإإ» ًاناقيإو ًاناميإ اهب انُديزتو انبولق اهب تبنت كةمحر َكِنُدَل نم انل ٌبهرإط ميقتسملا طارصلا

 :مهئاعد يف نولوقي «هيف بير ال مويل ٍسانلا ٌعِماج كنإ انبرإل : . ةيآلا هذه أرقي مث .«كنيد-ىلع يبلق ثبث بواقلا َبْلقُم ايد :لوقي ملسو

 .«داعيملا فلخُي ال هللا ّنِإإ» ءمهنيب لصفتو مهداعم موي كقلخ نيب عمجتس اّير اي كن

 ./ 9/8ج يرابلا حتف/ .«مهرذحاف للا ىمم نيذلا كفلوأف ءهنم َةّياشت ام نوعبتي نيذلا َتيأر اذإف» 3 هللا لوسر لاق يراخبلا ىور ا/ :ةيآآلا



 مينع يتغت نل اورفك نيذلا نإ :6ْ
 كئلوأو ائيش هللا نم مهذالوأ الو مهلاومأ

 رافكلا نع ىلاعت ربخُي 4رانلا ُد ُدوُفَو مه
 نم ايندلا ف هوتأ ام سيلو «رانلا دوق مهلأب

 1 ١ هللا دنع مهل عفانب دالوألاو لاومألا

 نوعرف لآ عينصك «نوعرف لآ بأدكإ

 مهذخأف انتايآب اوُبَّدك مهلبق نم نيذلاوإ»
 :ديدش «باقعلا ُديدش ُهّللاو مهمونذب هللا
 ١37: ءيش هتوفي الو ٌّدحأ هنم عنتمي ال ذخألا

 «نوُيلغتس اورفك نيذللإ» دمحم اي 4و

 هللا لصدللا لوسر ْنإَو يداها سشرو متهج

 201111 و رول رس هر سو وم

 مه دالؤأ الو مهلاومآ م هنع عت نا ورفكتم يأن

 رم رع را ل ص

 لاءِبأ دك هه ترتب كيتا كل
 -بتكوسصح

 ٍِي هدد  ه دمأَف انتل
 مهيوذيهّللا مهذخاف اَياَأوَذَكَم هلق نم َندَلَاَو دْوَعو

 توُبلَعَتَس ”اورتك ولف 0 (© ياَفِْأُدِدَمْمَسأَو
 4-5 حرص 2 ِرث وو ص >

 َناَكَرَم 09 داهملا ستور مخ هجلِإَحسو رشحتو

 - و رس رم 2 رس هر رس ل ل ]أ

 هلل ليس لمهام نقي كل

 رو

 لل مس رس اس حج

 ومرات ء 2 نب ول سس دج رس رس تول لس 1 ءاس -

 هللأو نيَمْلاَح أ ا ساكن ردب لهأ نم باصأ امل ملسو هلاو هيلع
 و هس ل دوبي رشعم اي) :لاقو دوهيلا عمج «باصأ ام

 سنلا ح و 2000 ركتبألا | كهري كتي الدص ا ةرلش هانت
 وِ و رطل ارامغأا اوناك شيرق نم ارفن ٌتلقق كننأ

 ٍةَصِنْلاو يهذلا كح رم َةَرطنَعَمْلار يِطنَفَ آو نينا ٌتفرعل انتلتاق ولهّللاو كنإ «لاعقلا نوفرعي ال
 و م تكلل م سر ١ سس حو هللا لزناف ءانلثم قلت مل كنإو «سانلا نحن نأ
 - تريك ثزكلاو ركاز ويرسل ليك ١8: [ةيآلا هذه] مهلوق نم كلذ يف

 .٠  0و د 2 مص  كرخلا 7 538 اعمل 39

 لف # 9 كعصس هلو ايدل ةؤيصلا 2 4 ةيآإل ملق ام نولئاقلا دول امبأ «مكل ناك
 رو صد ع “َ سا حاس ريسو سد لو لوسر رصان هللا ل

 داس لاب 0 ه- 1 4 ا عل أر هه مهدد د عض 5-5
 يف مهيلثم نيملسملا نأ ردب موي نوكرشملا ىري

 يف نإ ,ءاشي نم ورصبب ُدَيوُي هللاو .ددعلا 0١

 ىلإ هب يدتبيل .«راصبألا يلوأل ًةرنعل كلذ
 ًادبف «نينبلاو ءاسسنلا نم ذالملا عاونأ نم ايندلا ةايحلا هذه يف سانلل نّيز اًمع ىلاعت ربخُي ١: 4 نينمؤملا هدابع رصنب يراجلا هردقو هلاعفأو هللا مكح
 ّنم لاجرلا ىلع ٌّرضأ ةنتف يدعب ٌتكرت ام» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا يف تبث اك ءبدشأ نب . ةنتفلا ْنأل ءاسنلاب

 ضرألا 4ث ُرَخ او .منغلاو رقبلاو لبالا «ماعنألاوإ .ةيقوأ افلأ :راطنملا «(ةرطنقملا ريطانقلاوإ .ةمطهملا ةيعرملا 4ةمّوسملا ليخلاوإل .هءاسنلا
 عجرملا ُنْسُح «باملا ٌنَسَح ُةَدنع هللاوإ» ةلئازلا ةينافلا اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز اذه امنإ «ايندلا ةايحا ٌحاتم كلذإل .ةعارزلاو سارغلل ةذختملا

 نيذللإ» ؟اهميعنو اهترهز نم ايندلا ةايحلا هذه يف سانلل نّيز امم ريخجب كربخأأ 4مكلذ نم ريخب مككّبتؤأ سانلل دمحم اي «لقإل : ١ © باوثلاو

 ربكأ وللا َنِم ٌناوضروإ» ىذألاو سندلا نم 4ةرهطم ٌجاوزأوإ» نيدبآلا ّدبأ (اهيف نيدلاخ رابمألا اهتحت نم يرجت تانج مهر دنع اوقتا
 .ءاطعلا نم هقحتسي ام بسحب ًالك يطعُي ؛ ,#دابعلاب ٌريصب ةللاوإ» ءميقملا ميعنلا نم مهاطعأ ات مظعأو

 ' ىلتُي :ةيناثلاو .تاوخألاو تاهمألا نع هعطقب اهجوز رمأت ةأرملا نأل ؛محرلا عطق ىلإ يّدؤت نأ امهادحإف :ءاسنلا يف ناتللا اَمأف .ةدحاو ةئتف دالوألا يفو «ناتنتف ءاسنلا يف ١: 4 ةيآلا

 .مارحلاو لالخلا نم لاملا عمجب

 .مهلجأل لاملا عمجب يثباام نأ وهو ؛ةدحاو مهين ةنتفلا نإف :نونبلا امأو

 ./15/4ج يبطرقلا| .ملسم هجرخأ (كادُي ُتيرِت نيّدلا ٍتاذب كيلع» قل لا وسر لاق محلا ةلص ىعو لات لا ةعاط لع هع نا حاصلا ةحورلا راي نأ لسلل ل

 «دجاسملا ىلإ اًطخلا ةرثكو «تاهوركملا ىلع ءعوضولا ٌحابسإ ؟تانسحلا يف ديزيو اياطخلا نم هب للا رفكيام ىلع مكلدأ الأ : هلع ف هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع ١6 :ةيآلا

 ./ها ١/1 ريغصلا عماجلا حيحصأ هجام نبا هاور «ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو
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 َتيَِِعلاَو تقولو َنربدَصلا [3) رات باد
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 اَمَنِإَف م تورت د قتال ني

 توكيل ©) د وسع م داومكبآَكيَ

 ب َنَكيَيلآَتوُنَمَفَيَوهَلَأ تيب

 مهَرّجبَف سائلا. هرم طسِقْلأِب َك وُرُم أَي سس دل

 توُلخَفَيَو قَحِرْيَكَب

 م اورلرل اس جه مع سس ]ل

 ٌمهلتمعأ تطيح نذل كيلو (() ميلا باَدكي

 (©) كيوت ورْكلاَمَوَوَرْضكْل واستدل ف
0 

 نيذلا نيقتملا هدابع ىلاعت فصي 5
 نيذلاإ» :ىلاعت لاقف ليزحلا باوثلا مهّدعو

 كباتكبو كب «اتما اننإ ابر نولوقي

 كب انناميإب «اتَيونذ امل ٌرفغافإ» كلوسربو
 «رانلا ٌباذع اتقوإ» كتمحرو كلضفب

 تاعاطلاب مهمايق يف 4نيرباصلاإ» 07

 اوربخأ ايف «نيقداصلاوإل تامّرحملا مهكرتو
 ةعاطلا :ثونقلا «4نيتناقلاوإل مهنامإ نم هب
 يف مهلاومأ نم «نيقفحملاوإ» عوضخلاو
 نيرفغتسملاوإ» ماحرألا ةلصو تاعاطلا

 تقو رافغتسالا ةليضف ىلع لد ««راحسألاب

 ًاديهش هب ىفكو 4هللا ديشإط :18 رحسلا
 هلإ ال هنأإ» نيلئاقلاو نيدهاشلا قدصأ وهو
 مث ؛قئالخلا عيمجل ةّيحلإلاب درفنملا «وه الإ
 هتدابشي ملعلا يلوأو هتكئالم ًةداهش ٌنرق
 ةكئالملاو وه الإ هلإ ال ُهَنأ هللا تيشإل :لاقف

 ةميظع ةيصوصخ هذهو ,«ملعلا اولوأو
 «طسقلاب ًامئاقإ ماقملا اذه يف ءاملعلل

 لاوحألا عيمج يف وهو «لاحلا ىلع ٌبوصنم
 َقَبَس امل ٌديكأت وه الإ ةلإ ال ءكلذك
 ةبانج ماري ال يذلا زيزعلا 4 مكحلا زيزعلا»

 هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا «ءايربكو ةمظع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو] .هرّدقو
 نم كلذ ىلع انأو» :[لاق ةيآلا هذه أرق اذإ
 هب هللا دبش امب ُدبشأ انأو .(ٌبر اي نيدهاشلا

 هدنع يل يهو «ةداهشلا هذه هللا عدوتسأو

 «مالسإلا هللا دنع َنيّدلا نإ :16 ةعيدو
 نم هلبقي ٌهّدنع َنيِد ال هّنأِب ىلاعت هنم رابخإ
 نمو :ىلاعت لاق مك ءمالساإلا ىوس ٍدحأ

 مهني يغب ُملعلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوثوأ نيدذلا َفلتخا اموإل «نيريساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم ّلبقُي نلف ًانيد مالسالا ريغ غتبي

 يف هللا لزنأ ام دَحَب نم «باسحلا ٌعيرس هللا ْنإف هلل ٍتايآب زفكي نموإط مهضغابتو مهدساحتل ّقحلا يف اوُلتخاف «ضعب ىلع مهّضعب ىغب

 ُتصلخأ لقف © نعبتا نمو هلل َيِهجَو ثملسأ لقفل ديحوتلا يف «كوُجاح نإفإل : ٠" هباتك هتفلاخمو هبيذكت ىلع هيزاجيس هللا ْنإف «هباتك
 نياتكلا ّلهأ هنيد ىلإ وعدي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم هلوسر ًارمآ ىلاعت لاق مث .يتلاقمك لوقي ينيد ىلع وه نّمو ءهدحو هلل يتدابع

 كيلع امنإف اًولوت نإو اودتها القف اوملسأ نإف متملسأأ)» [برعلا وكرشم مهو] «4نييمألاو باتكلا اوتوأ نيدلل لقط :ىلاعت لاقف نيكرشملاو
 يف مراحماو مثاملا نم هوبكترا امب باتكلا لهأل ىلاعت هللا نم مذ اذه :؟١ «دابعلاب ٌريصب للاوإ» مهُعَجرم هيلإو مهُياسح هيلع هلل هللاو 4غالبلا

 نيذلا نولتقيوإ» .قحلا ىلإ مهوعد مهنوكل الإ ببس ريغب هعرش مهوُكلب ( َنيح نييبنلا نم اولتق نَم اولتق اذه عمو ائيدحو ًاميدق هللا تاياب مهيذكت

 باذعبإل [مهربخأ :يأ] «مهرشبفإ» :لاقف ةرخآلا يف باذعلاب كلذ ىلعهللا مهلباق اذهلو ءرّْبكلا ةياغ اذهو «سانلا نم طْسِقلاب نورمأي

 .«نيرصان نم مه امو ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ ٌتْطِبَح نيذلا كتلوأإل :3؟ ملأ

 ريثك نبا ريسفت/ .(ركنملا نع ىبنو فورعملاب ّرمأ ْنَم وأ ءايبن لتق ٌلجر» :لاق ؟ةمايقلا موي ًاباذع ٌدشُأ سانلا ّنأ هللا لوسراي :ةديبُع وبأ لاق :متاح يأ نبا ىور :7 9" ةيآلا
 مه :/١ج



 ىراصنلاو دوهيلا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي :7*
 ةاروتلا مهّباتكب نومعزي ايف نيكسمتلا
 ىلإ مكاحتلا ىلإ اوُعُد اذإ [مهأب] ليجنإلاو
 هلاو هيلع هللا ىلص دمحم عابتا نم امييف ام

 ةياغ يف اذهو !؟نوضرعم مهو اوُلوت ملسو
 امّنِإ 4كلذإ» :؟14 مهّمذ نم نوكيام
 انّسق نل اولاق مهنأبإل قحلا ةفلاخم ىلع مهلمح
 مهنيد يف مهّرغو ,تادودعم أمايأ الإ ٌرانلا
 لطابلا مهنيد ىلع مهتبن 4نورتفي اوناك ام
 [بذاكلا] مهمعز نم مهسفنأ اوُعدخ ام
 :ادعوتمو مهل ادّدهُم ىلاعت لاق ©
 « هيف بير ال مويل مهام اذإ فيكفإ»

 هلل ىلع اورتفا دقو ؟مهلاح نوكي فيك
 تيفووط ءهعرقو يف كش ال :يأ !؟اوبذكو
 «نوملظُي ال مصو تبسك ام سفن لك
 كلام مهلا لقإم دمحم اي ىلاعت لوقي : 3

 نم كلما تون »هلك كلما كل (ِكلْلا
 يطعملا تنأ «ءاشت نَمم َكْلْلا زتتو ًءاشت
 ًءاشت نم زِنإ» يذلا تنأ «وإ» عناملا تن

 اشتمل امو ناك ٌتعش امف 4ءاشت نم لذتو
 ىلاعت هللا ْنأ هيبنت ةيآلا هذه فو .نكي مل

 ينرعلا يبنلا ىلإ ليئارسإ يب نم ةّوبنلا لوح
 لك ىلع كنإإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 راهنلا يف َليللا ٌجِلوُثظ :؟7 «ريدق ءيش
 اذه لوط نم ذخأت ,4ليللا يف راها ٌجلوَتو
 نم ذخأت مث «نالدتعيف اذه رّصق يف هديزتف

 .ةنسلا لوصف يف اذكهو ءاذه يف اذه

 نم َتِيلا جرخُتو ِتّيلا نم حلا حرخنوإ)
 نم ٌبحلاو ء«ّبحلا نم عرزلا جرخت يحل
 (هئاصحإ ىلع ردقي الو هّذعي ال ام لاملا نم كش نم يطعت 4باسح ريغب ٌءاشت نم قزرتوإل «نمؤملا نم َرفاكلاو رفاكلا ّنِم َنِمّوملاو «عرزلا

 نم ةقوللاب ميلإ نوري ايلوأ مهوذخت نأو نيرفاكلا اوُلاوُي نأ نينمّؤوملا ٌةدابع ىلاعت هللا ىبم : "م ةمكحلا نم كلذ يف كل امل نيرخا ىلع رّبقُتو
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 اوقتت نأ الإ « هللا نم ءىرب دقف هللا يم : ٌبكتري ْنَم «ءيش يف هللا َنِم سيلف كلذ لعفي نموإ :لاقف كلذ ىلع دعوت مث «نينمؤملا نوُد

 تالا .مهنعلت انيولقو .ماوقأ هوجو يف رشكدل ان :ءادردلا وبأ لاق اك .هّتينو هنطابب ال هرهاظب مهيقتي نأ هلف مه رش نم فاخ نم كا

 ىفخي ال رهاوظلاو رئارسلا ملعي ِهّنَأ هدابع ىلاعت ربخُي :3 4 بلقنملاو عجرملا «ريصملا هللا ىلإوإط هءادعأ ىَلاَو نمل ُهَباذعو ُهّتمقن مكرّذحي 4(هَسفن

 لك ىلع هللاوإ» .ضرألاو تاومسلا راطقأ عيمج يف ةّرذ لاقثم هنع بيغي ال «نامزألاو لاوحألا رئاس يف مهب طيحم هملع لب ,ةيفاخ مهنم هيلع

 . .مهرومأ عيمج يف ةذفان هتردق «ريدق ءيش

 .مهودع نم اوّقٍ نأ مالسإإلا ا ّرعأ دقف مويلا اًمأف ؛نيملسملا ةّوق لبق مالسإلا ةّدج ف ةيقتلا تناك :دهاحجمو ليج نب ذاعم لاق : "مم ةيآلا

 .ًامْئأَم يتأبالو ٌلئقيالو ,ناميإلاب ٌنكمطم هُبلقو هناسلب ملكتي نأ وه :سابع نبا لاقو

 يبطرقلا/ .مظعلا ءاذيإلا وأ عطقلا وأ لتقلا فوح عم الإ لجتال ةّيِّتلاو .نامبإلاب ٌنكمطم هُبلقو ءهسفن ىلع ًاقئاخخ ناك اذإ ناسللاب مهيرادُي نأ هلف رافكلا نيب اًماق ناك اذإ نمّؤملا نو

 ./ه07/4ج
 ةدوملاب مهيلإ َنوُقْلُي ًءايلوأ ءردعو يّردع اوذختتال اونما نيذلا اهيأايإف :هناحبس لاف «ميرحتلا ّدشأ رافكلا ةالاوم ىلاعت هللا مّرح دقف ةالاوملا ىلإ ةبسنلاب اّمأ «ةيقتلا ىلإ ةيسنلاب اذه

 مكيلع هلل اولعجت نأ نوديرتأ «نينمؤملا نود نم ًءايلوأ نيرفاكلا اوذختتال اونما نيذلا اهيأايإل :ىلاعت لاقو [١/ةنحتمملا ةروس] «ليبسلا ًءاوس لض دقف مكنم هلَعفي نمو - لاق نأ ىلإ -

 .[5 ١/ةدئاملا ةروس] «مبنم هّنإَف مكنم مهّلوتي نمو «ضعب ًءايلوُأ مهّضعب ًءايْلوُأ ىراصتلاو دوهملا اوُدخَتتال اونمآ نيذلا اهيأايإل :هناحبس لاقو ١[ 4 4 /ءاسنلا ةروس] (نيبم ًاناطلس
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 اهتعضو

 نم تلمع ام سفن لك دب مويإل ٠
 يح دبعلل رضحي ةمايقلا موي «ارضحم ريخ

 أبتيإ) :ىلاعت لاق © ٌرشو ريخ نم هلامعأ
 نم ىأر امف ؛4رخأو مّدق امب ٍعموي ناسنإلا

 نم تليع اموؤ» ءكلذ هر هريس ًانسح هلامعأ

 تيب و اهتيب نأ ول ُذَوتط حبق نم ِءوُس
 تيل ايإ» :هناطيشل لوقي اك «ادعب أدمأ

 ىلاعت لاق 2ث «# نيقرشملا دعب كنيبو ينسب

 هللا 1 ردَحُي وو :ًادعوتمو ًادّدهمو ًادكؤم

 هدابعل ىلاعت لاق م هَباَقَع مكفوخي عةسفن

 «(دابعلاب ٌفوؤر هللاو» هتمحر نم اوُسشيي العث
 مجحر وه :يأ هّسفن مهرّذح مهب . هتفأر نمو

 ميقتسملا هطارص ىلع اوميقتسي نأ مهبحي هقلخب
 نم لك ىلع ةمكاح ةميركلا ةيآلا هذه "9

 ةقيرطلا ىلع وه سيلو هللا ةّبحم ىعذا
 ٍٍش ىتح رمألا سفن يف بذاك هّنإف ؛ةّيدّمحما
 مك نإإ» :ىلاعت لاق اذهو «يدمحما عرشلا

 لصحي هللا مكيبحي ينوُعبتاف هللا نوُبَحَت

 اَيِإ هتبعو هاّيإ مكتب نم متبلط ام مكل
 هلوسر مكعابتاب «مكتونذ مكل زففيوإ»
 «محر ٌروفغ ُةللاوإ» ملسو هلاو هيلعهللا لص

 0 هاج

 كليه دينو ريم يتم نوح

 همر : 2ك1101110011
 اوأوت نإف لوسرلاو هللا اوعيطأ لقد م” ٍلوبَقب :راهلبقت 0 0

 بحي ال هلل نإفؤب هرمأ نع اوفلاخت اَحهكَع 4 املك اوراقك اهَلَقَكَو ا حناني اهي | 1 لح 0012 01 ذآ هر سس لس سس 1 ِسَح

 ةقيرطلا يف هتفلاخت نأ ىلع لدف ؛4 نيرفاكلا
 ب سا عينملا «ا جوخ سس رم 55 0200 2 5-7

 :739 كلذب فصتا نم بحي ال هللاو رفك 8 قس اكسو 2

 رئاس ىلع تويبلا هذه راتخا هنأ ىلاعت ربخُي مالو هده

 «[ايبت هلعجف] مدا ىفطصاف «ءضرألا لهأ (©) ٍباَسِح و الارنع نم وهتلاق

 ىلإ هئعب لوسر َلّوُأ هلعجف ءأحون ىفطصاو
 ديس مهنمو « مهاربإ لا ٍىفطصاو «ضرالا لهأ

 ,ضعب نم اهّسعب ةيرُذل وا ىسيع مأ ميرم دلاو وه اذه نارمعب دارملاو .4نارمع لاو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ءايبنألا متاحن رشبلا

 كل َتْرَدَن يفإإ» مرم ّمأ «نارمع ٌةأرما ٍتلاق ْذإظ :ا"ه©  َنيّدلا يف رصادتلا يف : : ينعي ؛ ؛ضعب نم اهضعب ةّيرذ ىفطصا :يأ] ,4ملع ٌعيعس ُهللاو

 يبإ بر تلاق اَهنعضَو املفإ» :"5 يب معلا يئاعدل عيمسلا «ملعلا ٌميمسلا َتنأ كنإ) «ةدابعلل ًاغّرفم ًاصلاخ 4ًارّرحُم ينطب يف ام

 ميرم اهتيم ينإو)» .سدقملا تيب ةمدخو ةدابعلا يف دلجلاو ةّوقلا يف 4 ىننألاك ركذلا سيلوإ» !4 تعضو امب ُملعأ هللاوإ !؟ #4 ىننأ اهّتعضو

 هنأو ٌةريذن اهم نم اهلبقت هنأ ىلاعت اير ربخُي :31#/ ناطيشلا رش نم لجو رع هللاباهذّوَع ٍ#مجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهّذيِعأ يلإو

 مالسلا هيلع «ايركز اهلفكوإم ءريخلاو ملعلا مهنم مّلعتت «هدابع نم نيحلاصلاب اهنرقو ءًاجيبب ًارظنمو ًاحيلم ًالكش اهلعج :يأ ؛ًانسح ًاتابن اهتبنأ

 ايركز اهيلع لخد املكإ» : ىلاعت لاقف اهتدابع لحب يق اهتدايس نع ىلاعت ربخأ م .(ةلاخلا انبا امو « ىسيعو ىغ)» :حيحصلا يفو ءابتحأ جوز وهو

 هللا نإ هللا دنع نم وه تلاقإل ؟ياذه ِكل ىنأ ميرم اي َلاقإ» ةهكافو ءاملع 4أقزر اهدنع دجوإ» [سلجملا يف عضوم مركأ وهو] « ارح

 .#4 باسح ريغب ءاشي نم قزري

 نارفغلاب هيلع هماعنإ نمؤملل ىلاعت هللا ةبحو .هيتس بح ؛ِهيييَع يبنلا بح ةمالعو ,نآرقلا بح ؛هللا بح ٌةمالعو .اًمُهَرمأ ُةئابتاو امهل هٌمعاط هلوسرو لل نمّوملا ةبحم :"؟ ةيآلا

 1 3 .ناوضرلاو ةمحرلاو
 نبا ريسفت/ .هححصو يذمرتلا هاور .«نوعرف ةأرما ةيساو «دمحم تنب ةمطافو «دليوُم تنب ةجيدخو «نارمع تنب ميرم :نيملاعلا ءاسن نم كبس : هع هللا لوسر لاق :© ةيآلا

 ./؟ة١/5ج ريثك



 قزري هللا نأ مالسلا هيلع ايركز ىأر ال :*8

 يف ٍلتيح عمط «فيصلا يف ءاتشلا ةهكاف ميم
 هتأرما تناكو ءريبك ًاخيش ناك نإو دلولا

 نم يل ْبَه ٌبر لاقإ» ءًارقاع ًةرييك
 ًادلو 4ةبّيط ةّيّرذ كدنع نم 4 كندل

 ةتدانفإل :"8 «ءاعدلا ٌعيمس كنإ» ًاحلاص
 يلصي مئاق وهوو» ًاهافش هتبطاخ «ةكئالما

 ًاقدصُم ىحيب كُرْشِي هللا نأ بارحملا يف

 «ًادّيسوإو مرم نب ىسيعب هللا نم ٍةملكب
 ءاسنلا يتأي ال «ًاروُصخوإ» ةدابعلاو ملعلا يف

 ىنأ ٌبر لاق : 9٠ :نيحلاصلا نم ًاينو»

 ينغلب دقوإ» «[فيك :يأ] #مالغ يل نوكي
 عدلت ال :يأ) ؟«يٌّرقاع يتأرماو ٌرَبكلا
 «ءاشي ام ٌلعفي هللا كلذك كلا 4لاقإل

 يل لعجا بر لاقإ» 5١ ةيش هزجعي ال

 «ينم دلولا دوجو ىلع اهب لدتسأ ةمالع 4ةيآ
 الإ الإ م ةثالث سائلا ملكت الأ َكْنيآ لاقت
 عم «قطنلا عيطتست ال ةراشإ أَ

 سنو ركذلا ركب ريأ .حيحص ٌيوس
 خلبسو ًاريفك كبر رك ذاوؤ# ؛لاحلا هذه يف

 نم رابخإ اذه : 7 4راكبإلاو يشغلاب
 اهيلع ميرم ةكئالملا هب ُتبطاخ امب ىلاعتللا

 هللا نإ :كلذب مهل هللا رمأ نع ,مالسلا

 ءامتراهطو اهفرشل اهراشخا «كافطصا
 ىلع ءاهتلالجل ؛ةرم دعب ةرم ايناث اهافطصاو

 ةكئالملا نع ىلاعت ٌَربخأ مث : 47" نيملاعلا ءاسن

 يف بأدلاو عوشخلاو ةدابعلا ةرثكب اهورمأ مهمأ

 هرّدق يذلا رمألا نم اه هللا ديرُي ال لمعلا
 امب «نيّرادلا يف ةعفرو احل ةنحم هيف امه .هاضقو

 عم يعكراو يدجساوإ» عوشخلاو ةعاطلا :تونقلا «ِكّبرل يبنقا مب برم ايو بأ ريغ نم ًادلو اهنم قلخ ثيح ةميظعلا هتردق نم اهيف هللا رهظأ
 ةن كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذإل : 4 «نيعكارلا نيح 4« مهمالقأ نولي ذإإ» مهدنع 4« مهمدلا» دمحم اي «# تنك اموؤ» كيلع ُهّصِقن

 ةراشب هذه : 4 ه «(نوُمِصخي ْذإ مهيدل تنك امو ,ميرم ٌلفكي مهيأ يرم نأش يف اوُعرَل دلو اهنم ُدَجويَِس نأب مالسلا اهيلع ميرمل ةكئالملا نم

 نك :هل لوقي : يذلا نم ةملكب نوكي دلو دوجرب هم ةملكب كُل نإ مرم اي ةكماللا تلق : ىلاعت هللا لاق «ريبك ْنَأش هل ميظع

 َنموإلم هللا دنع عفشيف «؟ةرخآلاوإل باتكلا نم هيلإ هيحوُي امب ايندلا يف هللا دنع ةناكم هل 4ايندلا يف ًابيجو ميرم ُّنباىسيع حخيسملا ُهُمساإي نوكيف

 .©نيبّرقملا

 بزاع نب ءاربلاو ريشب نب نامعنلا نعو ؛«ءاعدلاب هللا دابع مكيلعف «لزني مل انو َلزن امت عفني ءاعدلا» يَ هللا لوسر لاق :لاق اههنع هللا ىضر رمع ني هللادبع نع "4 :ةيآلا
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 ةيَرَد كنَدَل نم يبه َتَرّلاَ هبراَبركْر اعد كله

 مياَفَوهَو هكا هدم 9 ءاعدلاِم مكنة
 َنيةصلكبآَدَدَصُم قسيس بانل لس دس 7 م ترا 0 3
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 دع َتَرَلاَق 3 يسن وس َءَواَديَسَو هَ
 00 34 2 أ هب هس

 لاقر قاع ارم او رركحلا ىنغلب َىَقَلمْدَقَو ملْعِل نوحي نأ
 ع

 دص

 هيدي لم َبَرََك (©) ةكيام ُنَصْيتَمأ كردَك
 طر طر 2 0 00 صر هس اس وس رس

 ةاوارمرال إم اَأ َدَبلَت سائلا رككتالاأ َكَتَياَءَلاَ
 امس

 ثا

 301 و (:) ركل يعاب خس سو اريك َكِّيَر 2

 ِكلَفطَصَأَوَرَهطَو ِكدَفطَصَأ هلا َنِإ مي ميرم رمي ةكِكَمْل

 ىِرَجْساَوكْيرِل جفا ميرمني ا( بيهلنعلا كف لع

 ِهيِحْو ِبْيَمْلأ بْنَ َنِمَكِلَد () تيرم كر

 ُلْمَكَي هيأ مهملفأ وقل إم هْيَدَل تَنْكاَمَو كك

 ِتكاَقَدِإ 9 1 ةريكقي زرنا دس كوي

 ُعيِسمْلاُة مْسَأ ُهْنةَملكِب د رَصَبُو ملل نإ يرمي ةكيتلمْلأ

 (© َنيرَممْلاَسِمَوَةَللاَو ايدل ئاَهجَم ترمى سبع
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 ./ة4/1ج ريغصلا عماخللا حيحص .(ٌةدابعلا وه ٌءاعدلا» :هللَع هللا لوسر لاق :الاق

 .#ةّيَرْذو اجاوزأ مهل.انلعجو كلبق نم السر انلسرأ دقلوإ» :ىلاعت هللا لاق ءنيقيّدصلاو نيلسرملا ةّنُس نم يهو ءدلولا بلط ىلع ةيآلا هذه تلد :يبطرقلا مامالا لاق :"م ةيآلا

 ذجي مل نمو ,حكليلف لوط اذ ناك ْنَمو مألا مكب ٌرئاكم يتإف اوجّوزتو «ينم سيلف ينتسب لمعي مل نمف يتنس نم حاكتلا» : هع هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع هجام نبا جرخو

 هوجري الل هيلا: | بدنتو دلولا بلط .ىلع تحت ةريثك ىنعملا اذه يف رابخألاو .دواد وبأ هجرخأ «مألا مكب ٌرئاكم ينإف ,ةودولا ٌدوُلَولا اوجورت» : هلع لاقو .(ءاجو هل هّنِإف ,موصلاب هيلعف

 0 77”7/ج يبطرقلا/ »هل وعدي حلاص دلو وأو :ركذف ««ثالث نم الإ هلمع ٌعطقنا مّدحأ تام اذإ» : هلع هلا لوسر لاق (هتوم دعبو هتايح يف هعفن نم ناسنإلا



 0 21 هه مصرس لس تك حال 24 حاس رض ىلا ]ل ل رول ل 200-01

 َتيِحلدَصلا نموالهكورهملا يفسانلا ملكحيو
 دص

 ىلإ وعدي «دلهملا يف سائلا ملكيوإ» : 45 للزب
 «ورْعص لاح يف هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع
 هتلوهك لاح ينو «ًالهكوإ ياو ةزجعم
 8 0 4 . م يه وع شل ساس ح1 يف «نيحلاصلا َنِموإ هيلإ هللا يحوُي نيح

 حلاص لمعو حيحص ملع هل .هلمعو هلوق كلانك لاورشد ىَسَسْميَدلو دلو ىلن وكي نأ َبَرَتلاَق
 تلاقإلل ةكئالملا ةراشب ُتعمس املف : رف يس ل سول ف طيس سم ل حر لع ل سس ل علق حدو

 ك«رشب يْسَسْمَي ملو دلو يل نوكي ىنأ ٌبر 0 هن 9 ف ارمأ ىضفاذإ ءاشمام قلخي ةضن هشَسْمت لو ّللو ىل نوكي نأ ّن 20 َنَوكَِف ف هل لوقيامّنإَف ارمأ يصف اذإ ءاَممام قلخي هلأ
 . 1 00 . هل ل ا راس وس هي هس 2 جل ل أ ءرو 7 2

 نع كلملا اه لاقف ,جوزتأ نأ يمزع نم الو و سا ساس ميسو > مس سه د 2 024 2 ومر

 اذكه ؟!«ءاشي ام قلخي هللا ِكلذكإل :هللا مُكحْيَرْنُمٍةَياَِب مكَتَنِحَدَق 1 د رسب ىلإ الوسرو
 كلذ ٌدكأو ٌءيبش ُهزجعُي ال مظع هللا رم وا * تك رس ”تيع رس س و موقغ سو

 . نك هل ٌلوقي اهنإف َرْمُأ ىضق اذإإب :هلوقب ِهيِف حْفَنَأَف رْيطلَأَوَكَم نيطلا ىف مكحل قاخ 2
 ,ةلهُم الب دجوُي لب ءرخأتي الف «نوكيف  سصربألاو همكألاك ىِرْأَو هللا ندب اريُطَن هاا 4 1 8 0 ْة م حرص سلس 2 ع حم ع سم 2 هو سس
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 مج رس ه2 معرس هفسدت عع د ب .هتا حرا لرعل

 ا َتيِِمْؤُم سكن إمكل ةيآل كلذ فن مكتبي ف
 م م و >0. ميا 2014 أ هم

 مكلزجالو ةددروتلا رم ىَدْي يباَمِل ٍدَصم

 حملك ًةدحاو الإ انّرمُأ اموإف :ىلاعت هلوقك
 هللا َنَأ ةراشبلا مات نم اذه :48 «رصبلا
 :باتكلاو .ليجنإلاو ةاروتلا هملعُي ىلاعت

 ينب ىلإ الوسروإ :49 عطخلاو ةباتكلا]

 ةيآب مكطج دق ينأإ» مه ًالئاق «ليئارسإ
 ةئيهك نيطلا َنِم مكل قلخأ ينأ مكبر نم

 ١ 8 : دعو سا سا سما رلسو رة 000 ل مم ره

 كهللا نذإب ًاريط نوكيف هيف خفنأف ريطلا مكحبر نم ٍةَياَبرَتسَيَو مكحتلع مرح ىِذْأأ ضع
 «ىلاعت هللا هلسرأ هنأ ىلع لدت هل ةزجعم اذهو ع ووعسسللا غدر دي مم محا و كروم ب

 1 م ' ةركحر للان 22 نوعيطأو هللا أ وفن
 :[ىمعأ دلوي يذلا] «ةمكألا ءىربأوإ» ْ هودي ف مو ١فنضر هلل نإ 9 ل رطاو هلل اوفناف

 هذه 4هلا نذإب قوملا يبحأو صرب اوؤج مهم َسِعَسَحأ ملف #4 (©) ميفتسم طاصادل اه هللا نذاب ىتوملا ىحأو صربألا كلا ريب 0 سلا مج وع 22 ل
 ءابطألا نمز يف ءراصبأالا تثرع تازرجعم ود و هر | رس 4 2 5

 امب تايآلا نم مهّءاجف «ةعيبطلا ملعو نحن توت راوحلا لاق وشأ ىلإ: :راسصنأ نمل ةرْفكلا

 نم ًادّيؤم نوكي نا الإ .هيلإ ٍدحال ليبس ال ردح ل م0 31 000 أ م 022 006 رس

 نآلا «نولكأت امب مكبينأوإ» «[ىلاعتللا 0 توُمِل ساني دسهشأو ههاياتم ا هلآ راصنأ

 يف نإإ ٍدغل «مكتويب يف نورخدت اموؤط 42
 مكتئج ام قدص ىلع «مكل ةيال كلذ 0

 َمّرُح يذلا ضعب مكل َلجَألوإ» ءاه ًاتبنمو اهب ًارقم .«ةاروتلا نمإط [يلبق امل :يأر «ّيدي نيب امل اقّدصُموإل :ه١ #نيدمؤم مشك نإإطعب
 نوُغيطأو هللا اوقتافإ» .لوقأ ايف يدص ىلع ٍةَجحب 4مكبر نم ٍةيآب مكتتجوإ» «ةاروتلا ةعيرش ضعب خسن ىسيع نأ ىلع ةلالد هيف «مكيلع

 سحأ اًملفإل :0؟ 4مقتسم طاَرِص اذهإ» ءهيلإ ةناكتسالاو عوضخلاو هل ةيدوبُعلا يف ءاوس متنأو انأ 4ةوُدبعاف مكبرو يّبر هللا َنِإظ ١:
 ٌراصنأ نحن نوُيراوحلا لاقإل ؟هللا عم هللا ىلإ يراصنأ ْنَم لاقل لالضلا ىلع رارمتسالاو «(رفكلاط ىلع ميمصتلا مهنم ٌرعشتسا «مهنم ىسيع
 موي َسانلا بدت ال ملسو هلآو هيلع هللا لصدللا لوسر نأ نيحيحصلا ينو .4ْنوُمِلسم انأب ذهشاو للاب انما .رصانلا :يراوحماو 4ع
 .(رييزلا ٌيراوحو ٌيراَوَح يبن لكلا :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف «رييزلا ٌبدتناف مهّبَدن مث «[ريبزلا باجأ :يأ] رييزلا بدتناف «بازحألا
 .هنع هللا يضر

 تربي تازجعمب هللا هثعبف «ةرحسلا مظعتو رحسلا مالسلا هيلع ىموم نامز ىلع بلاغلا ناكف «هنامز لهأ بياني امب ءايبنألا نم يبن [لك هللا ثعب :ءاملعلا نم ريثك لاق : 45 ةيآلا

 ةعيبطلا ملع باحصأو ءابطألا نمز يف ثعْبف مالسلا هيلع ىبنيع اًمأو .راربألا هللا دابع نم اوراصو ؛مالسإلل اوداقنا رابحلا مظعلا دنع نم اهنأ اونقيتسا املف ءراحس لك ترّيحو «راصبألا
 هَ دمع كلذكو !؟صربألاو همكألا ةاوادم ىلع وأ «دامحلا ءايحإ ىلع ةردق بيبطلل نيأ نمف «ةعيرشلا عرش يذلا نم ًادّيؤم نوكي نأ الإ هيلإ دحأل ليبسال امب تايآلا نم مهءاجف

 مل «هلثم نم ةروسب وأ «هلثم نم روس رشعب وأ «هلثمب اوتأي نأ ىلع نحلاو سنالا تعمتجا ولف «لجو ّزع هللا دنع نم باتكب مهاتأف ؛ءارعشلا ديراجتو ءاغلبلاو ءءاحصفلا نامز يف ثعُب
 ./5+/١ج ريثك نبا/ .ًادبأ قلخلا مالك هبشيال لجو رع ّبرلا مالك َنَأ الإ كاذامو أريهظ ضعبل مبضعب ناك ولو ًادبأ اوعيطتسي



 عم «نيدهاشلا عم انبتكاف إذ : 3
 نيذلا ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ
 ىلاعت لاق مث :94 قدصلاب كئايبنأل اودهش

 نم هب اوُمَه ايف ليئارسإ ينب ألم نع ارب
 ٌريخ هللاو هللا ّركمو اوركموإ» :ىسيعب كتفلا
 ُهَهَبش ىقلأو ءامسلا ىلإ هللا هعفرف ؟4نيركاملا
 هوبلصو هوناهأو هوذخأف .[هيلع لد نم] ىلع

 َكيفوتُم يلإ ىسيع اي هللا لاق ذإ» :ه
 ىلاعت هللا نآل ؟توم ةافوب سبيل 4يلإ كعغفارو

 محل بش نكلو هوبلص امو هولتق اموإف :لاق
 ««هيلإ هللا ةعفر لب أنيقي ٌةولتق امو -هلوق ىلإ
 ىلإ كاي يعفرب «اورفكن يذلا نم َكُرُهطُموط
 نيذلا قوف كوُعبتا نيذلا لعاجوإ# ءامسلا

 هب ّنمأ نَم ناكف ,4ةمايقلا موي ىلإ اورفك

 ّمألا ّىبنلا لوسزلا هللا ثعب املف ءضرألا

 ؛ٌقحلا عيمجب قيدصتلا ىلإ مهاعد يذلا

 نومعزي نيذلا هتمأ نم يبن لكب ىلوأ اوناكف
 امل اذهلف ءاولّدبو اوفّرح دق اّمِم هتلم ىلع مهنأ

 جحيسملا ةيهولأب اودقتعا نيذلا- ىراصنلا

 لازي الو «مورلا ىلإ مهوؤجلأو ماشلا دالب
 مث .ةعاسلا مايق ىلإ مهقرف هلهأو مالسإلا

 هيف متنك ايف مكنيب ُمكحأف مكغجرم يلإ
 اورفك نيذلا اًمأفإل 65 «دوفلصق

 امو ةرخآلاو ايندلا يف ًاديدش ًاباذع مهُيذعأف

 ٌرفك نمب لعف كلذكو ,4نيرصان نم مهن
 نم هرطأ وأ هيف الغ وأ «دوهيلا نم حيسملاب

 «يبسلاو لعقلاب ايندلا يف مهّبَّذع ؛ىراصنلا

 «مهّروجأ مهِفوُيَف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا اًمأوإ» : ها/ ّىشأو ّدشأ مهباذع ةرخآلا رادلا يفو ؛كلامملا نع يديألا ةلازإو لاومألا ٍذخَأو
 بحي ال هللاوإ» «تايلاعلا تاّنجلاب ةرخآلا يفو رفظلاو رصنلاب ايندلا يف ؛ةرخآلاو ايندلا يف

 ميرم نبا ىسيع كلذ : ىلاعت لاق اك «كش الو هيف ةير ال انث وه ىسيع رمأ يف دمحم اي كيلع انصصق يذلا اذه «ميكحلا ركذلاو ِتايآآلا نم

 « بارت نم هقلخإل ثيح «مدآ ,لثمكإل بأ ريغ نم هقلخ ثيح هللا ةردق يف (هللا دنع ىسيع َلَقم نإ : 64 #نورتمي هيف يذلا قحلا لوق

 هنع َديِحَم ال يذلا ىسيع يف حلا لوقلا وه اذه «نيرتمملا نم نكت الف َكّبر نم قحلاإ : 56 «نوكيف ْنك هل لاق مثإل ٌمأ الو ٍبأ ريغ نم

 نمفإ :ىلاعت لاقف نايبلا روهظ دعب ىسيع رمأ يف َّقحلا دناع نم َلِهاَُي نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ُهّلوسر ىلاعت ّرمأ مث :51 هاوس حيحص الو
 مثظةلهابملا لاح يف مهرضحن «مكَسفنأو انّسفنأو مَجاسنو انءاسنو مكءانبأو انءانبأ دن اًوَلاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كججاح
 رمأ يف ةلهابملا ىلإ نارجن ىراصن ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر بلط املف .مكنم وأ اًنم «نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف ْنِعَتان 6لبتبن
 .اوُبيِجُي نأ اًوَبأَف «مالسلا هيلع ىبسيع

 ول ماشام . ص 0 < لبس و ّ

 اواي دل قاَديدَساَباَدَعْمهبِدَعأَفاورَفَك

 ترن ضرس رس حاس يس مسرع 2

 0 لوس ا انعبتاو تل زأ [مباَكم| آسر
 8 هذ .

 01000 / ا 00
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 2 ها د

 َلاَقَّرُم ٍباَونِموكلَعَم داء ٍلَّمَك وم َدنِعوسعْلَخَم

 6 َيَرَصْلاَنْي لك َكَيَر نمّوَحْلا © ٌنوكيَم وَ رمحج دس 200 02 © رو ل و

 ٌلَعْف لل آَنِم َك َءاَجاَم دَحِب نم ِهيِف َكَجاَحنَمَف
 َسْفنَأَو سفن َج ءاضو انَءاسض 35 2 نأ مرطلس سو ع 2 هر آأ
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 هذ - 1

 .دمحأو يلاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا هاور «ًالهأ الو الام نودحيال اوُعجرل هع هللا لوسر َنوُنِهاُي نيذلا جرخ ول» :سابع نب هللا دبع لاق 5١: ةيآلا
 ةمطافو لع ديب ذخأف تع هللا لوسر ادقف :لاق ةاَدْعلا ُانِعالُي نأ ىلع ِهاَدعَوف «ةنعالملا ىلإ اًمهاعدف [نارجن ىراصن دفو نم] بيطلاو بقاعلا هلع يبنلا ىلع مدق :لاق رباج نعو
 اولاعتإلل :تلزن مهيفو :رباج لاق ««أران يداولا مهيلع رظمأل ءال :لاق ول قحلاب يبنعب يذلاود :ِهّيم هللا لوسر لاقف :لاق «جارخلاب هل اًرقأو ءابيجي نأ ايف ءامهيلإ لسرأ مث ءنيسحلاو نسحلاو
 ./١ج ريثك نبا/ 342 .1 ءانبأو انءانبأ دن

 كيلع ٌةولتن كلذإل :ىلاعت لاق مث :88 «نيملاظلا ٌبحُي
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 نم مو ُقَحْلاَس مَصَمْلاَوهَل اذه

 5 نينا طعن © ذك ليوم

 ولع سل اميِفَنوجاَحت ملف مْلِع

 َت نكلو اسلاك صل ادام 7 َنومَتاَل

 ِساّنلأَلْوَأ ص 0 َنيِكرَمْلاَنِعَناكاَمَوامِلَساًمِنَح
0 

 لَو

02 

 كك

 -_ و 0

 وو اونماع + تر ّرلأوىّيلأ دعو وعَنْ ذأ ميِهْنِإِب
 دصور ظل و حص 0 2-2 ل فخ رس مس

 2كنولِضيَو بتكلا لهأ نم ةَفياَطَتَدَو 29 ني َنينِمّوَمْلَ

 وه اذه َنإإ» :ىلاعتدللا لاق ع د
 نم اَموإ» ىسيع نأش يف «قحلا ْصَّصَقْلا

 «مكحلا زيرعلا َوه هللا َّنإو هللا الإ ِهلإ

 هريغ ىلإ اذه نع ياْوَلّوَت نإفإ هل
 نع َلَدع نم «نيدسفلاب ملع هللا َنِإفإ»

 هب ملعّللاو دسفملا وهف لطابلا ىلإ قحلا
 اذه :* ءازجلا رش كلذ ىلع هسسزجيسو

 لهأ اي لق ىراصنلاو دوبملا معي ٌباطخ
 «مكنيبو اننيي ءاوس ٍةملك ىلإ اًولاعت باتكلا
 كيش هب ٌكرشن الو هللا الإ ديعن الأإ» لدع

 هللا درفن لب «ًاتوغاط الو ًابيلص الواتثوال

 ذختي الوإ» هل كيرشاال هدحو ةدابعلاب

 عيطي الو هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انّضعب

 اًوَلوت ْنِفإ» هللا ةيصعم يف ًاضعب انّضعب
 :يأ] «نوملسم انأب اوُدِبشا اووف

 ىلاعتو كرابت ركني :5© [مالسإلاب نوفصتم

 مهاربإ يف مهتجاحم يف ىراصنلاو دوهملا ىلع
 ناك هنأ مهنم ٍةفئاط لك ىوعدو «مالسلا هيلع
 ميهاربإ يف نوجئاحت ل باتكلا لهأ ايإ :مهنم

 الفأ هدعب نم الإ ليجنإلاو ٌةاروتلا ِتلزنأ امو

 نم ىلع ٌراكنإ ةيآلا هذه 5 !؟4نولقعت

 ابف متججاح متأاهإ) ؛هب هل ملع ال ايف جاحُب
 هيلع هللا لص دمحم رمأ نم] 4ملع هب مكل
 ملف [هنوملعي اوناك مهمأل ؛ملسو هلآو
 درب مهرمأ «ملع هب مكل سيل ايف نوُجاحت
 «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ هب مهل ملع ال ام
 ممنأو ملعي ةللاوإ :ىلاعت لاق اذهلو
 ايدوبي مهاربإ ناك امإ> :5ا/ ؛4تنوملعت ال

 نأ دوهيلا اهيأ نوُعَّدَت فيك «ًاينارصن الو
 اذهلو !؟رهدب هنمز دعب ةينارصنلا تثدح امنإو ًاينارصن ناك هّنَأ ىراصنلا اهيأ نوُعّدت فيكو !؟هدعب نم الإ ةاروتلا تلزنأ امو ؟ًايدوهبي ناك ميهاربإ
 نإ :ىلاعت لاق مث :5/ [مهنم هنأ نيكرشملا معز ىلع ٌدر] «4نيكرشملا نم ناك امو ًاملسم ًافينح ناك نكلوإلل !؟4نوُلِقعت الفأإل :ىلاعت لاق
 نيذلاو يبنلا اذهوإل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ًادمحم :ينعي ينل اذه اوعبتا ؟هوُعبَتا نيذللإط مهاربإ ةعباتم سانا ٌّقحأ نإ 4 مهاربإب سانلا ىلوأ
 مهو ٍمهسفنأ ىلع دوعي كلذ لابو نأ ربخأو ءلالضلا مهاّيِإ مهيغبو نينمؤملل دوهبلا دسح نع ىلاعت ريخُي 8 «نيسؤملا نو ُهللاو اونمآ

 نوققحتتو «نودهشت متنأوإ» اهقدص نوملعت منأو «هللا ٍتايآب نوُرفكت مل باتكلا لهأ ايف :مهيلع ًاركنم ىلاعت لاق مث ٠/: نوُرعشي ال

 .!؟اهقح

 ميش: :دعب امأ .ىدهلا عا نم ىلع ٌمالس ؛مورلا مظع لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هيلإ بتكف «لقره هع هللا لوسر اهب بطاخخ ةيآلا هذه : 5 4 ةيآلا
 نم ًابابرأ ًاضعب انّضعب ذختيالو ًائيش هب كرشنالو هللا الإ دبعنال ْنَأ مكتيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأايإطو «نيّيسيرألا نإ كيلع امّنإف تيّلوت نإف «نيترم كّرجأ كتي لس

 .«نوملسم انأب اودهشا اوُثوقف اَوُلَوت نإف «هللا نود
 يبطرقلا ريسفت/ .!؟هدعب نم اتناك ةينارصنلاو ةيدويبلا َنَأب ىلاعت هللا مهبذكأف ءهنيد ىلع ناك ميهاربإ ْنَأ ىراصنلاو دوهملا نم قيرف لك ىوعد ببسب ةيآلا هذه تلزن :51/ ةيآلا

 ./4/١٠ج

 من «مالسلا هيلع ميهاربإ :ّلجو ّرع هللا ليلخو يبأ مهنم ييلو َنإو ءنييبَتلا نم ةيالو يبن لكل نإ :هَّع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع رازبلاو يذمرتلا ىور 54 ةيآلا
 ./"١/070ج ريثك نبا/ .ةبلألا «اوئمأ نيذلاو ّيِّنلا اذهو هوعبتا نيذلل ميهاربإب ساّلا ىَلْوأ نإ :أرق



 قحلا َنوُسِبلت َمِل باعتكلا َلهأ ايل ١
 يف ام نومتكت 4قحلا نومثكتو لطابلاب
 هلاو هيلع هللا لص دمحم ةفص نم مكبتك

 كلذ نوفرعت متنأو «نوملعت متنأوإ» ملسو
 لهأ نم ةفئاط تلاقوإب :9/7 هنوققحتتو

 اونمأ نيذلا ىلع َلرْنَأ يذلاب اونمآ باتكلا

 «نوُعِجري مهلعل ُهَرِخآ اورفكاو رابنلا ةْجَو
 نم ءافعضلا ىلع اوُسيليل اهودارأ ةديكم هذهو
 لوأ نيملسم اورهظي نأ وهو مهيد ّرمُأ سانلا

 لوقيل ؛مهنيد ىلإ اوّدترا هرخآ ءاج اذإف راهنا

 لع مهعالطا مهيد ىلإ مهذر امْثإ :ةلهجلا

 مهلعل :اولاق اذهو «نيملسملا نيد يف بيع

 َعبت ْنَمِل الإ اوُممْوَت الوإ» :* نوُعجري
 نمل الإ كدنع ام اورهظُو اوثئمطت ال «مكديد
 ةفص نم مكيديأب ام اوُرهظُت الو ىمكنيد َعبت
 نإ لقط ىكيلع ِهب اوجتحيف يمألا َيبنلا
 يدب يذلا هناحبس و كدهللا ىذه ىدهلا

 ىلع هلّرني امب ناميإلا م ىلإ نيسؤملا بولق
 تايآلا نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر

 وأ مثيتوأ ام لثم ٌدحأ ىتْوُي ْنأإل .تادّيبلا
 اورهظُت الو نولوقي «مكّبر دنع كوُجاحُي

 مكنم هومّلعتيف نيملسملل ملعلا نم كدنع ام
 لاق «ةرخآلاو ايندلا يف مكيلع َةَبح هوذختيو
 نم ِهيتُْي هللا ديب لضفلا َّنِإ لق :ىلاعت
 ناميإلاب ءاشي نم ىلع نمي يطعملا وهف ءاشي
 ةماتلا ةّجبحلا هلف 6 ملع ٌعساو ةللاوإم ملعلاو

 نم هتمحرب صنخيإل :1/4 ةغلابلا ةمكحلاو

 مكّصتخا ؛(مظعلا لضفلا وذ ُهللاو ٌءاشي
 الو ُّدَحُي ال اب لضفلا نم نوسمؤملا اهيأ
 مهنم نأب دوهملا نع ىملاعت ربخُي :1/8 عئارشلا لمكأ ىلإ هب مكادهو ءايبنألا رئاس ىلع ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم مكّيبن هب فّرش امب فصوُي
 الإ كيلإ هوي ال رانيدب ُهْنَمأت نإ نم مهنمو كيل دويل لاملا نم «راطعقب ُهْنَمأت نإ نمط مهنم نإ ؛مهب رارتغالا نم نينمؤملا رّذحُيو ةنّوخْلا

 اهلحأ دق هللا ْنِإ :مهوق «قحلا دوحج ىلع مهلمح امِإ #ليبس نييمألا يف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذإل حاخلالاو ةبلاطملاب هًامئاق هيلع َتْمُد ام

 لهأ اي مكنم 4 ىقت ةتاو هداهعب ىَفْوَأ نم لبإل 25 اهقحب الإ لاومألا َلكأ مهيلع مّرح هللا نأ 4نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيوإل انل

 قلن ومنك أ هنن رس 7< رص ماض »

 و لطب َّقَحْلا ص وَسبِلت مل بتكْلا

 بيت ةَمياَط تلاَقَو 0 َى

 ْمَرأءأَورفكأَو ِراَهَتلا جو اونَم اء سلا َلَعَلِرْبأ ىلا

 ديلوكس مسلمو 7 وعجم مم

 ووجاَبوأ ًامكيتوأ آمل َلْخمدَحَأ نوي نأ هلا ىده ىَدَهْلأ
 وكي سوو ديلان لق يردن

 0 كيوت وهمي كفي 6 يلع
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 هَ
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 نيا .٠ ذأ هر مو رق 6 6
 نتيمال كولا لد ا كطا
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 0 هذآ
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 204 م 2 يمي مكس يد وع وءامدمل هم

 هل و م وأ الياقانمت َمِهنَمَيَأَو هلا دهعي نرسم َنيِذْل

7 

 ميلر ظنيالَو هنأ مهمْلكُي الو دَرْضْلا فمُهَل َقَلَح
 0 ميلا باَدَعَرْهلَو مهكر بالَو ةَملِِقْلا موي

264 

 نيذلا نإ : اا 4 نيقتملا ب بحي هللا نإفإل هتعيرش عبتاومللا مراح ىقتاو «ملسو هلاو هيلع هللا ىللص دمحم ناميالا نم هيلعمللا م دهاع يذلا باتكلا

 ةايحلا هذه ضورع يهو ةليلقلا ناغألاب «ةرجافلا ةبذاكلا مهناميأ نعو .ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمع عابتا نم هيلع هللا اودهاع امع نوُضاتعي

 نم «ميهيكزي الوؤ» مهل هتمحرب :,ةمايقلا موي مهيلإ ٌرظني الو لا مهملكي الوإ ءاهيف مهل بيصن ال (ةرخآلا يف مهل قالخ ال كئلوأإ» ةلئازلا

 .« ملأ تباذع مهوز» «رانلا ىلإ هب ٌرمأي لب «بونذلا

 ءهللا ليبس يف لق نإو «ةمايقلا موي ٌدبعلا ىَتوُي :لاق .ةنامألا الإ اهّلك بونذلا رْمكُي هللا ليبس يف ٌلقلا» :لاق دوعسم نب هللا دبع نع دّيج دنسب دمحأ مامإلا ىور :ا/ه ةيآلا
 اهِرثأ يف يومف اهفرعيف اهاريف «هيلإ | ُتَعِفد موي اهتنيهك ةثئامأ هل لمت «ةيواهلا ىلإ هب ُقَلَطنَيف ,ةيواهلا ىلإ هب اوقلطنا :لاقيف ءايندلا تبهذ دقو فيك بر ْيأ :لوقيف «كئنامأ ّدأ :لاقُيف

 ءايشأو «ةنامأ ليكلاو «ةنامأ ُنزولاو «ةنامأ ٌءوضولاو هقنامأ ةالصلا :لاق مث «نيدبألا َدبأ اهرْأ يف يوبم وهف «هيبكتم نع ْتْلق جراخ هنأ ّنظ اذإ ىتح :نيبكنم ىلع اهلمحيف .اهكردُي ىتح

 ./ه/4ج بيغرتلا/ !؟4اهلهأ ىلإ تانامألا اوُدَوُت نأ مرمأي هللا نإ :لوقي هللا ٌتعمس اَمأ :بزاع نب ءاربلا لاق «عئادولا كلذ ٌدْشُأو ءاهدّدع



 هللا نئاعل مهيلع دوهملا نع ىلاعت ربخُي 38

 «هعضاوم نع .مِلكلا نوفرحي اقيرف مهنم نأ
 وويل هب داما نع هنوِثيو ل مالك نودي ةومسسحل يكل اب مم ايلا َنْوُلياَضيِرْفل مُهْنِم َنِإَو

 نم وهاموإ# هللا باتك يف هنأ ةلهجلا
 57 4 لسوف سس

 وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو .باتكلا وه مووُفيَو عك ووهاَمَو تكصلاَنب

 مهو ٌبذكلا هللا ىلع نولوقيو هللا دنع نم 0 5206 ساس سم اساس

 دوييلا نم ٌرابحألا تعمتجا نيح 84 رس و هل جعل
 وهل نمر 1 93 2571110 )35 أرك 0كم 69 يك

 "ع ١ 8 1 ا ص ذآ ا آو

 ديرتأ :اولاق مالسسإلا ىلإ مهاعدو ملسو ني لابي أ ياك لوقيمتَة ةٌوبَشلاَو
 . 1 1 2 1 ص اس ويس سوو 57 20 رم

 وأ هللا ريغ دبعن نأ هللا ذاعم» :ملسو هلاو هيلع بدكم مْْحاَميَِنَب وت نكد ملأ نود
 :كلذ يف هللا لزنأف ؛اهللا ريغ ةدابعي ٌرمأن نأ و كلا وُدِح ع وس يد م 00

 مكحلاو تاتكلا هللا ُهَيتْوُي نأ رشبل ناك امإ» أودت مكمل © 0) نوسر ردد
 0 2 راي دعيرف كَل 2 >ص  رثس 2 هه

 نم يل ًادابع اونوك نادل لوقي مث ةّربلاو نوملِسُم وس نأ دارت فكل مكمان دأب نبي 7

 الو ٌّيبنل حلصي الو اذه يغبني ام هلل ٍنوُد وف حرص مصرس رز 58 ا 2015 22 5

 نود نم ينودّبعا :سانلل لوقي نأ لسرمل بتك نو مكحَتيتاَآَم َنتييلاَق هم هللاذخ َدَحَأ ْذِإَو
 نولخدي نابهرلاو رابحألا نم ةلهجلاف ؟! هللا 3 و هه َءماَمَل قصت ل راس جرع 2ث 8 مك هه

 اوذحتاوط :ىلاعت لاق ا « خيبوتلاو مذلا اذه يف يمول مَ صم لوسر مكح ءاجش عمححز
 . ا م0 ما سا ع دص 2 ب هس ع و مرو

 امتإو هللا نود نم ابابرا مهابهرو مهرابحا ىرصإ كيك لع مدعو شريفا لاق منرص و ءهي

 .هقلخ نيبو هللا نيب ءارفس مه لسرلاو ءايبنألا "2 < 2 همس
 رجح عل ص سس ني ت1 وو اس 2 2م 1.

 نوُمّلعُت منك امب نييناَبر اونوك نكلوإ» اما نع هيون كل أود لاَ َرقأ اولاَق
 ل ءرلا 0 كت اع تاتكلا 0 00 00 57 ل هر

 7- نكلر «نوسردت مك 0 29 تَروُفِسنَمْلا مه َكلِلْوَأَف كِل دعب ! وت ْ
 ؛ىوقتو ٍةدابع ّلهأ ءاهقف اونوك سانلل لوقي 9

 00 ا يللا 2 م وردم يم و سس
 نومهفتو هظافلأ نوظفحتو نارقلا نوسردت امب ِتاَوُمَسلا فنم ملأ و ر وعمي هللا نيد َرْيْغْفَأ
 ةكئالملا اوذختت نأ مرماي الوؤ» 8٠١: هانعم رج عد و ِ ضل

 متنأ ْذِإ دعب رفكلاب مرمأيأ ًابابرأ نييبنلاو 03 تروعجرهَمِلِإ و اهركحَواَعَو ا
 ىلإ اعد نم الإ كلذ لعفي ال !؟4نوملسم 5

 هللا ريغ ةدابع ىلإ اعد نمو « هللا ريغ ةدابع

 هيلع مدآ ندل نم هنعب يبن لك قاغيم ذخأ هنأ ىلاعت ٌربخُي 8١: هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعو نامبإلاب نورمأي امنإ ءايبنألاو ءرفكلا ىلإ اعد دقف

 هعنمي الو هّنٌرصنيلو هب ٌنِمؤيِل هدعب نم ٌلوسر ءاج مث غلبم ٍّيأ لبو ةمكحو باتك نم مهّدحأ هللا ىئآ اَمُهَمَل ءمالسلا هيلع ىسيع ىلإ مالسلا
 ديدشلا يقاثيمو يدهع ؟#يرصإ كلذ ىلع متذخأو متررقأأإ» :ىلاعت لاق كلذلو هترصنو هّدعب تحب نم عابتا نم ةّوبنلاو ملعلا نم هيف وه ام
 مه كناوأفإ» قائيملاو دهعلا اذه نع «كلذ دعب ىلوت نمفإ» 7 «نيدهاشلا نم مكعم انأو اوُدبشاف لاق ءانررقأ اولاقإ» دكؤملا

 ًاعْوَط ضرألاو ٍتاومسلا يف نم ملسأ هلو نوغيي هللا نيد َريغفأ :هللا نيد ىوس ًانيد ٌدارأ نم ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي :8* «نوقسافلا

 ىلإ نوداقي ممألا ايابس نم هب يأ نمف ًاهرك اّمأو ءاعوطف ؛مالسإلا ىلع دلو نمف ضرألا يف نم اّمأو ,ةكئالملاف تاومسلا يف نم اّمأ .4اهركو
 :هلمعب ًالك يزاجيف داعيملا موي ©« نوعجرُي هيلإوإ» .نوهراك مهو ةّنجلا

 ٌبذكلا ّنِإو «ًاقيدص هللا دنع بنكي ىتح ٌقدصيل لجرلا نو نجلا ىلإ يدبه ربلا نإ هربلا ىلإ يدهم قدصلا نإ : :هَع هلا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللادبع نع /4 :ةيآلا
 ./١/9147ج ريغصلا.عماجلا حيحص /هيلع قفتم «ًاباَذك هللا دنع ّبتكُي ىتح ٌبذكيل ّلجرلا ّنإو ,راّثلا ىلإ يدبي روجفلا ْنِإو ءروجفلا ىلإ يدبي

 نوداقنم مهلكو «دارأام ىلع هللا مهقلخ قلخلاو .هنع جرخي نأ ردقيالام ىلع لوبجم هنأل ؛ ؛ملستسم داقنم قولخم لكو «لذو عضخو ٌداقنأو هلل ملستسا :يأ «ملسأ هلوؤ» :87“ ةيآلا

 ./117/4١ج يربطلا ريسفت نع/ .ةرخآلا يف ْمَلَسِيال هتوم دنع رفاكلاك ًاهرك الإ مّلسي مل نمو «هرخآلا يف ّمِلّس ًاعوط هلل ملسأ نمف .ينوكلا هردقل ًارارطضا



 نارقلا «/انيلع َلزنَأ امو هللاب انما لقول :85

 ٌقاحسإو َليعامسإو مهاربإ ىلع َلزنأ امو»

 يحولاو فحصلا نم عبو قعيو
 ليئارسإ ينب نوطب مهو «طابسآلاو»
 -بوقعي وهؤ- ليئارسإ دالوأ نم ةبعشتملا

 ينعي «ىسيعو ىسوم ّقوأ اموإ» رشع ىنالا
 «مهير نم نويبنلاوإ» ليجنالاو ةاروتلا كلذب
 نيب قّرفن الإ» ةلمج ءايبنألا عيمج معي اذهو

 هل ُنحنوإ» مهعيمجب نمْؤُت لب «مهنم ٍدحأ
 مالسإلا ريغ غتبي نموإ» :86 4نوملسم
 ىو ًاقبرط كللس نم جونم لبقُي نلف ابد
 ةرخآلا يف وهوإ» هنم َلبَقُي نلف هللا هعرش ام
 هللا يربي فيكإ» :85 «نيرسماخلا نم
 لوسرلا نأ اوُدبشو مهماميإ دعب اوُرفك ًاموق
 مهل تناق ؟4تاسّيلا ماو ّقح
 هب مهءاج ام قدص ىلع نيهاربلاو ججحلا

 مه حضوو ءملسو هلاو هيلع هللا لص لوسرلا

 فيكف .كريشلا ةملظ ىلإ اوّدترا مث رمألا
 نم هب اوسَّبلت امدعب ةيادهلا ءالؤه قحتسي
 يدبي ال هللاوإ» :ىلاعت لاق اذهلو ؟ةيامعلا
 نأ مهؤازج كتلوأإل 7 «نيماظلا موقلا
 «[نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةمعل مييلع
 نيدلاخإ» هقلخ مبنعليو هللا مهنعلي
 باذعلا مهنع فْقخُي الإ ةنعللا يف .#اهيف
 ًةعاس ٌباذعلا مهنع رتفي ال 4نورظنُي مه الو

 الإ :88 «نورظنُي مُه الو» ةدحاو
 هللا نإف اوحلصأو كلذ دعب نم اوُبات نيذلا

 هقلخت هربو هفطل نم اذهو «محر ٌروفغ
 هيلإ بات نم نأ هقلخ ىلع هتدئاعو هتمحرو

 ل ا سلس ع هس سس سس د سال 0200
 1 يهرب لعل زنا امو انيلع ل زنا امو و ايباتماء لق

 00 »اك حصا ل سس ل اس ع لس ]أ اس ساس

 ٍقوأ امَوِظاَبْس آلاو بوهعيو قل 0 لمح 1.
 4ك لس حرم ل نيرا 7

 0 مصرس رس ل ل

 ٌمرَصْل ىو ل ا

 و رتل هل جب هس سو 0 ا لا

 تفخي ال ايف نيرإاخ 69 نيِعمجا سانلاو َةكِيِتلَمْلاَو
 1 0-0 هوب رص كي رس 4 دخلا

 نم أوبات هذلاالإ امد َنورظنُي عه لو ُباَدَعَل امهنع

 00000 2 م 7
 نيزلاذإ 0 زو روفَع هّللأَنِإَو أوحكصأَو َكَِد دَحَب

 «تامملا ىلإ هيلع رمتسا :يأ ءًأرفك دادزا مث هناميإ دعب ٌرفك نمل ًاددهمو ًادعوتم ىلاعت لوقي «مهماعإ دعب اوُرفك نيذلا َنِإإظ :9 ٠ هيلع ّبات
 ُثْبُت يّنِإ لاق ُثوملا ْمُهَدحَأ ٌرضح اذإ ىتح تاكّيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلوإ :ىلاعت لاق ؟ تامملا دنع ةبوت مه لبقُث نل مهأب ًاربخو

 9١: ّقحلا جبملا نع نوجراخلا «نولاضلا مه كنلوأو مهثبوت َلبقت نل ًارفك اوُداَْلا مثإ» :انهحل لاق اذهو نآلا
 قفنأ دق ناك ولو دب ةيح نم بقي نذ رفكلا لع تام نم دب ىدنفا لو بهذ ضرألا ءب مهدحأ نم لبق نلف افك مهو اواو اورفك

 ىلع ام كل ناك ول َتيْأرأ :ةمايقلا موي رانلا لهأ نم لجرلل لاقي :لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نأ :دمحأ مامإلا ىور .ًايهذ ضرألا ءْلِ
 نأ ّمدآ كيبأ رهظ يف كيلع ٌتذخأ دق ؛كلذ نم َنوهأ َكنم ٌثدرأ دق : هللا لوقيف معن :لوقيف :لاق ؟هب ًايدتفم تنكأ ٍءيش نم ضرألا
 «نيرصان نم مه امو ملأ ٌباذع مهل كئلوأإ :ىلاعت لاق اذهلو .ملسمو يراخبلا هجرخأ اذكهو .«كرشُت نأ الإ ٌتيبأف اعيش يب ٌكرشتال

 مققثو هللا لوسر ًادمحم نأ هللا الإ هلإ ال ْنَأ بشت ْنَأ مالسإلا» : تبع هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نع خه :ةيآلا

 ./ هج ريغصلا | عماجلا حيحص /ملسم هاور ىاليبس هيلإ ٌتعطتسا

 يّنم يدتفتأ :هل لوقيف ؛لزنم ّرش براي :لوقيف ؟كلزنم ُتدجو فيك مدآ نبااي :هل لوقيف رانلا لهأ نم لجرلاب ىَْوُي» :لاق كَم هللا لوسر نأ دمحأ مامالا ىور 91١: ةيآلا

 ./9 2.0 /١ج ريثك نبا ريسفت/ .«رانلا ىلإ ٌدرْيف لعفت ملف ٌرسيأو كلذ نم ّلقأ كّتلأس دق ءتيذك :لوقيف !!معن بر نأ :لوقيف ؟ًابهذ  اهؤلميام :يأ - ضرألا عالطب

 نيذلا َنِإإ» :ىلاعت لاق مث

 نإ ٌتيبلا جحتو ءناضمر ٌموصتو ؛ةاكزلا يتْوُيو ؛ةالصلا



 اوقفت ىتحإ ةئلا كربلا اولانت نلإ» 3
 ةليغا تا

 نيّدلا فرش اولانت نلو] ,(نوُبجت اَمِم 2 ١

 ,ءاحشأ ءاحصأ نأ اوُقدصنت ىتح ىوقتلاو 2 مابا معيار د اذ ماغ يع م د صو ل سس
 1 1. || 1١ .٠ | .٠ 2-1 .٠

 لك يلع هب ل نإف ءيمش نم "يب الِج ناك ماعطلا لك ## (07) ميلعس وي هللا إف تكل كم هل اخ ره آآآ
 مّرح ام الإ ليئارسإ ينبل ًالج َناك ماعطلا 2 2 هي مدس ل سوس ياس اس سا ل سا

 لّوت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسسمإ لزات نأ لبق نم- ب4 سن لعلي ِءَرَسِإ مرحام الإ ليِعْررْسِإ
 لبق ةمعطألا عيمج مهل الح ناك «ةاروتلا رم #أ 8 رس هر 1 مس م 10 و و و هر هلع ص

 هسفن ىلع ليئارسإ همّرح ام الإ ةاروتلا لوزن تريؤودص متش نإ اهواتافو دولا اونأق لق ةنيروتلا
 تاس كف قايد معا ما ث كس توكب + نب حم . الم حص وص ساس 70 سد حض اساس رج

 ممسك نإ اهولتاف ٍةاروعلاب اوتأف لقإ» َكِيِكلْؤَأَف َكِلَد رعب رم ب زكلا هللا لع ئَرفأ نمف (40)
 / 2 8 2 -_ 0 . 200 4 2 مو هل نمفول :4 4 «هانلق امب ةقطان اهنإف 4نيقداص ا 2 يس مع سس هع مح دو 6

 كلذ دعب نم َبذكلا هللا ىلع ىرتفا افيِنَح فار هلم اوعبت اف هللا قدص لق 2 0

 بذكو ىرتفا نمف «نوملاظلا مه كنئلوأف 1 سال يضف تريل اون ك1
 ةاروتلاب كسلا مه عرش هنأ ىعّداو هللا ىلع ىِزْلل ساّنِلل عضو تي لون ان َنيِكِرت اَنِمْناكا
 ا 02201 ءااش 0 ب هرب ف سس م 3 2 راو وع

 هللا ىلإ وعدي ٌرخآ ًايبن ثعبي مل هّنإو ءائاد ْماَمٌتَني الي هك نطل ىَدُح و اكوام 2
 هانيب يذلا اذه دعب ججحلاو نيهاربلاب ىلاعت هس م 1 لايم 0 ا

 كئلوأفإ» هانركذ ام روهظو خسنلا عوقو نم تسلا حج سياتل لع 58 : َّنكْو[َك ونَمَوَريِجر

 لقإ» :ىلاعت لاق مث 6 «نوملاظلا مه 4 و 0 هو هي

2 
 8م ١

 نآرقلا يف هعرشو هب ريخأ ايف هللا قدص ءيلدعل ا نعَّىبعهللا نإفرفك نمو اليبس هيل إ عاطتسا نم . ءاخ ا نيِمَلنَعْلَ ( 4 2 ا
 نم ناك امو ًافينح مهاربإ َةَلِم اوُعبتافإ يسهل تايم ورفكت مل تكلا َلهاتيْلف 7 . كه 2 700 7 ص د 4 ل ج8 رعت

 اا - 4 25 1 09--_- -- 311 ١

 ين هللا اهعرش يتلا ميهاربإ ةلم اوُعبَتا 4نيكرشملا 0
 5 هيف كش ال يذلا قحلا هنإف ؛نآرقلا رعت ُص ٌدَصت مل بنك َلْهأتَيْلَم () َنوُلَمَم تام

 «سانلل عضو تيب لّوُأ نأ ىلاعت هللا ربخُي ا ا ا ب

 نوفوطي ابيكسلو مهمتدابعل سانلا مومعل :يأ امو 0 هت موجوعه وع َنَماءنمولل هلأ ٍلِيَس

 4اكرابمإو مهارإ اهانب يتلا ةبعكلا عةككيب 2020 0 1 يذلا هدع درنكسو دي دراصو ب اوعي نائما نامي © د
 تّيمسو .#نيملاعلل ىدهوإل ءاكرابم عضو 599 َيِرفُك كيد هود بتكلااوَنو نأ َنّماَقبر

 دقو .ةربابحلاو ةملظلا قانعأ كبت ابمأل (ةكب) 3
 تيبلاو «ةكبو ةكم :ةريثك ءامسأ ةكمل اوركذ '

 رهطت اهمأل ؛سداقلاو ةسّدقملاو .حالصو نومأملاو ءمحر مأو «ىرقلا مأو «نيمألا دلبلاو «مارحلا تيبلاو [رابجو ملاظ لك نم هللا هقتعأ يذلا] قيتعلا
 عفترا ال هيلع فقي ناك يذلا 4م هاربإ ٌماقمإل .هفّرشو همظع هللا ْنأو ,مهاربإ ءانب نم هنأ ةرهاظ تالالد تايب ٌتايآ هيفإ» :417 بونذلا نم

 حج سانلا ىلع هللوإط .ءوس لك نم ُنَمأِي فئاخلا هلخد اذإ «ًانمآ ناك ُهَلَخَد نموإ» .ةنّيب ةيآ هيمدق ُرثَأ هيف .دعاوقلا عفر ىلع هب ناعتسا «ءانبلا
 هللاو ٌرفك دقف جحلا ةضيرف َدَحَب نمو 4نيمّلاعلا نع ينغ هللا َنإف ٌرفك نموإ» .جحلا ٌبوجو ةيآلا هذه ين 4ًاليبس هيلإ عاطتسا نم ِتيبلا
 نأب مهملع عم ءهللا ليبس نع مهّدصو هللا تاياب مهرفكو قحلل مهِداَنِع ىلع باتكلا لهأ ةرفكلل ىلاعت هللا نم ٌفينعت اذه :94 هنع ينغ

 نوبلطت :يأ] 4أجَوِع اهرغبت َنمآ ْنَم هللا ليبس نع نوٌدصت مل باتكلا َلهأ اي لقإو : :3 ٌقح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ًءاج ام

 ىلاعت هللا ٌرَذحُي : ٠٠١ «نولمعت اًمع لفاغب هللا موز مهعينص ىلع ديبش هنأب مهربخأو «كلذ ىلع هللا مهدعوتف «ءادهش متنأوإ» «[غيزلا
 مكناميإ دعب عوُذري# :لاق اذهلو ؛هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع نينمؤملا نودسحي نيذلا باتكلا لهأ نم ةفئاط اوعيطُي نأ نع نينمؤملا هّدابع

 .«4نيرفاك

 ك١
0 

15 
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 1 :ُتلق «ىّصقألا ُدجسملا» :لاق ؟ّيأ مث :تلق (مارحلا ٌدجسملا» :لاق ؟ضرألا يف عضو دجسم لوأ نع هع هللا لوسر ٌتلأس :لاق ّرْذ يلأ نع ملسم ىور :45 ةيآلا

 ./5//1017ج يبطرقلا/ .«لصف ٌةالصلا َكّتكردأ ائيحف «ٌّدجسم كل ُضرألا مث ءاماع نوعبرأ» :لاق ؟امبنيب



 ٌديعب ٌرفكلا نإ 4نورفكت فيكوإل : ٠

 مكيف هَل ثيم لمَ دورك كو لاب معحي نتوإ» !؟«هلرسر مكيفو هلا سس يد لل ل وس سرا 027 2 و تايآ مكيلع ىَلت متنأوإ» هنم مكاشاحو مكنم
 اذه عم *مقتسُم ٍطارص ىلإ ّيِدُه دقف

 نايا ة جذل

 3 ماس ساس و 8 2 7

 9 ص طرصشمإ دهدفف ول 0 وسر ةيادملا وهو «دارملا لوصح هللاب ماصتعالا
 وعم دم رى و 007 يآ لأ وفن اوُنَم آََ م اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايف *١١: داشرلاو

 تنأ م 2 30 2 | أ ع . 1 5 0

 ا 00 اس د م ماس هم 00 لسع نو سس ل 7 1

 امم لل لأسكفاو © ركذيو «رفكي الف ٌركشيو «ىّصعُي الف عاطي
 ليغ سور ل 2 2 ع هر «نوملسم متنأو الإ ّنتوَت الوإ» .ىّسني الف
 يولد َتلَأَف ادع دعأ منك ذِي 2 مكتحص لاح يف مالسإلا ىلع اوظفاح

 مارس ل اس حو قع هس 7 كرس ع رب حل 2 ء ىرجأ دق ميركلا نإف «هيلع اوُوقل مكتمالسو

 ٍراَّنلأَنمْوَرْفْحاَعَّس تن ماع متن 00208 اف تام ءيش لع شاع نم نأ همركب هتداع

 ود لل هي هلا ع ب ميش لع تام نو هلع 0 هر و 7 هذ مج هد ب 1 5 9 8
 ل ووكر هج 1 ل و سد 1١ * [نيملسم انتمأاو نيملسم انيحأ

 0 10 هم كسي نكي اوقفت الو ًاعيمج هللا لحب اوُمصتعاوإ»

 5 _ 00 ل مهرمأ «(اوُقّرفت الوم «نارقلاب اومصتعا

 179 توحي وأو 2 ملأ عَنْ 0 ةمعن اوركذاوإل ةقرفتلا نع مهاهنو ةعامجلاب
 9, 020 موش عسسل 0 مه رؤس ام حصر ه رج ي 0 2 . قلأف ءادعأ 00 ذأ 5
 يلامس 00 اون نيب فلا ع / مك ذإمكيلع هلل

 سوالا ناش يق ةيالا هذه .ة«مكبولق

 هس حدس رو رح عا دل س2 رس © رو هو 21 مسا 1< ىف اكس تاو
 ٌدوسنو هوجو ضيبب موي 3 يف ةريثك بورح مهنيب ناك هّنِإف «جرزخلاو

 لل هس تحرس رو جس سس مور وع 2 هد اس يرو 2 ووو ؛مالسإلا عاج املف ؛؟ةديدش ةوادعو ةيلهاجلا

 ميمي 0 نيزلا اماف هوجو هللا لالجب نيب :م ًاناوخإ هب اور

7 | 

 تصيب 1س ] َنوُرْفَكَت مُكَمي باد َدَصَلَااوفولَه ١-0 افش ىلع متنكو ًاناوخإ تعب محصأفإ» ا
 را 00 هدد يعمم ىلاعت َرمأ] ,#امم مذقنأف راثلا نم ٍةرفح
 تيكن دوديَح هي مُه هَ ةمحر ىفف مههوجو ؛مالسإلا ةمعن اهمظعأو فمعن ركذتب

 © نلحظ ُديْرهَسأاَمَو َقَسْلا كتكات عم هَ م كل اس حل سد 7 2 707 هلاو هيلع هللا دمحم هنن عابتا
 م 4َهَم أ مكنم نكتلوإل : ٠4 ٠١ «نودعبت

 نارقلا ىلإ ةوعدلا يف هللا رمأب مايقلل ةبصتنم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛4#نوخحيلفملا ْمُه كئلوأو ركنملا نع نوبنيو فورعملاب نورمأيوإ» ةّئسلاو نارقلا ٌابتا :ريخلا «ريخلا ىلإ نوعديإ»
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 ةثالثب مكبر مكَّدِمُي نأ مكيفكي ْنَلَأأ ردب
 لبو» :١؟© ؟4نيلزْنُم ةكئالملا نم فالآ

 اذه مهروف نمميوتايواوقعتو اوربصت نإ

 ةثالثي ردب موي نيملسملا هللا ّدمأ 4 نيِوَسُم

 نيكرشملل ءاج نإ] فالا ةسمحمل مث ,فالآ
 ٍدِدمُي مل مهب ةميزملا تعقو املف ُّدَدَّلا

 4«نيِمٌوَسْمْإَحَو .حفالا ةسمخب نيملسملا
 ردب موي ةكئالملا اهس ناكو .اهسلاب نيملعم
 رمحلاو دوسلا مئامعلاو ؛«ضيبألا فوصلا
 ىرشب الإ هللا ةلعج اموؤط : 1755 رفصلاو

 مكئادعأ نم رصتنال ءاش ولف «ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا اموت ءأنيمطتو مكبولقل ًابييطتو مكل ةراشب الإ 6وب مكُولق َنْيَمطتلو مكل

 وأ اورفك نيذلا نمإل َةمُأ كليمل ؛ريدقت لك يف ةمكحلا نم كلذ يف هل امي داهجلاب مرمأ اورفك نيذلا نم ْافَرَط عطقيلإل : ١1 مهنودب
 كيرش ال هدحو هل ةرخآلاو ايندلا يف ةمكحلا ْنأ ىلع تلد ةلمجب هناحبس ضرتعا مث .اولِمأ ام ىلع اولصحي مل 4نيبئاخإل اوُمجح ري (اوبلقنيف مهتبكي

 بوي وأ .مههف هب َكُترمأ ام الإ يدابع يف ءيش مكحلا نم كل سيلو «يلإ هلك رمألا لب 4ءيش رمألا نم كل سيلإل : ١ 78 :ىلاعت لاقف هل

 يف امو ٍتاومسلا يف ام هللوإل : ١؟9 كلذ نوقحتسي 4«نوملاظ مهنإفإ :لاق اذهلو «مهرفك ىلع «مهَذعُي وأ) ةلالضلا دعب مهيدهيف #مييلع

 «ةفعاضم ًافاعضأإل :ىنعمو ءابّرلا يطاعت نع هدابع ًايهان ىلاعت لوقي : ١ همك قُم الف فرصتلا هو مهل كلم عيمشلا ةيآلا «ضرألا
 ءماع لك اذكهو ءردقلا يف ُةدازو ةّدملا يف هدا الإو هاضق نإف ءيِبْرُت نأ اًمِإو يضقت نأ اّمِإ :نيّدلا لجأ لَ اذإ نولوقي ةّيلهاجلا يف اوناك مهم

 تدع يقلا ٌرانلا اوقتاوإ»و :اهنم مهرّدحو رانلاب ٍمهدعوت مث نوُحلفي مهّلعل ىوقتلاب هدابع هلل رمأو .ًريثك ٌريصي ىتح ليلقلا فعاضتيف

 .«نوُمَحرت مكلعل لوسرلاو هللا اوُعيطأوإل 9*١3: :لاقف هلوسر ةعاطو هتعاطب مهرمأ مث .4نيرفاكلل

 ؟ههتيعابر اورّسكو مهّيبن سأر اوُجش موق ُحلفُي فيكد :لوقيو هنع ٌمدلا ٌتِلّسُي لعجف ؛هسأر يف حشو «دحأ موي هُنيعابُر ُتَريمك كَم يبنلا نأ ملسم حيحص يف ١74: ةيآلا
 ./44/4١ج يبطرفلا/ .«نوملعيال مِهّنإف يموقل رفغا مهللا) :لاقف مهمالسإ يف عمطف يش رمألا نم كلل سيل هللا لزنأف ءهللا ىلإ مهوعدي وهو»



 كر 8/1600 0 «مكير نم ةرفغم ىلإ اوُعراَسول :18
 20 هه ل د 50 220100000 7 هر كلل لين ىلإ ةعراسملا و ةردابملا ىلإ مهد

 اهضرعوتجو در نم رؤعم نإ اوع اس 9 ٌتاومسلا اهُض اهّضرع ةنجوإ «تابرلا

 َنوُهِفَني دل ()) َنيِقَتَمْلِل َثَدِعَأ ضْرَدَلاَو توم ا عاستا ىلع ةيبنت «نيقتملل تَدِعَأ ضرألاو

 رس حرص رس اس ب رس حرض ل هعمل مشل د مس لس تاومسلا قوف نوّيلع ىلعأ يف ةتجلاو ءاهوط

 َنيِفاَعْلاَو طيغلا َنييظاكحْلاَو ٍءاَرصلَاَو ِءاَرَسل ف :4"13 نيلفاسلا لفسأ يف رانلاو ءشرعلا تحت
 هذ

١ ١ 3 ٠ 

 ا ]أ 172 رس دام ب يوك سيم نيذلا :لاقف ةّنجلا لهأ ةفص ىلاعت ركذ مث

 اذإ تمذلاو 9 ترينييحملا بحي هَّللاو سان نع لاح يف «ءاّرضلاو ءاّرسلا يف نوقفنُي

 5 12 ج2 02 26 عسر ل سل 2 ل سي 2 م ف ع سر 8 ا
 و ًَ ارك 8 وأ َةَّسِحَنت 2 ةحصلاو هركملاو طشنملاو ءاخرلاو ةّدشلا

 اساعو لا عود اسوي _# وع مو .ءم سلو وع :هناحيس لاق اك لاوحألا عيمج يفو «ضرملاو

 اعاوّرصي ملو هللا الإ رون كلا رفغي نمو 2 «ةينالعو ريم راهنلاو ليللاب نوقفنُي , نيذلا»

 -9 77 1 ١ 66 هر وُمكَحَي ْمهَوْأوْلَعَت ةعاط نع ضراع ٌرمأ مهلغشُي ال مهّنَأ ىنعملا
 ءأ وا 1-7 مهل 0

 هذ 0 : 1 سد دع نيفاعلاو ظيغلا نيمظ قلح
 507 7 هلل ل 1 _ «هومتكو «هومظك ظيغلا مهب راث اذإ « ساتلا

 ةنم َتَلَخَدَق [ ()) َنيِلَِمْلاَرَم َمَهَِواَيف :لجر لاق .مهلإ ءاسأ نّمع كلذ عم اوفعو
 02 21 00 000 لاق «((بصضغت الو :لاق أ هللا ل اي

 نيبذ دق اور ضل ارث يحل سل
 7 هيلع هللا ىلص يبنلا لاق نيح ُتركفف :لجرلا

 49 ريل هلك ةطِعَوَمَو ىَدُهَو ساني ُناَيَباَدَه 9 ّرشلا ٌعمجي ٌبضغلا اذإف «لاق ام ملسو هلآ
 هم 206 هو هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو .ةلك

 : 2:5 كلا سمَذَكَف ثنو سري ور و أ هل نفرأسأ اذرج الن لج ك1 ًاَواَوَرَححاَلَو أوُنِهَتاَلَو نأ ىلع رداق وهو ًاظيغ  مظك نم» :ملسو
 انو عك رتل مدفعي ستتم (ة9ز نم اذهن«نيسسحلا بح لاوإ .دواد

 ذلاهلل لأ ممل وات نيباهلوادن مايالاَكِتَو اذإ نيذلاوإو ٠ "ه ناسحإلا تامّدقم 0 كس ل 06 هاذ نع مَن 2 جم رج ذأ .يذ . . 2

 رهحج هد - 7 كيس رو 4 و اوملظ وأو بنذ مهنم ردص #ةشحاف اولعف
 8 1 2و فَ . يله رح 14 5 1 0 . 20
 الل اثحِب لْمّرأَو ءآدرُش هك :م َدِخَسسَوأوْنَماَء «مجونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ

 ٌرفغي ْنَموظ رافغتسالاو ةبوتلاب كلذ اوعبتأ
 الا .هاوس ٌدحأ اهرفغي ال ؟شللا الإ :بونذلا

 ىلاعت هللا لاق» :[يبسدقلا ثيدحلا يفوز

 ملو «بيرق نع هللا ىلإ اوعجرو مهبونذ نم اوبات «نوملعي مهو اولعف ام ىلع اوُرِصُي موف .«ينورفغتسا ام مهل ٌرِفغَأ َلازأ ال يلالجو يتزِعو
 ثيدح وهو ءدواد وبأ هاور ءةّرم نيعبس مويلا يف داع نإو ٌرفغتسا ٍنُم ٌرصأ ام» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةيصعملا ىلع اوٌرمِتسي

 مهُير نم ٌةرفغمإ» تافصلا هذه ىلع مهزازج «مهّير نم ٌةرفغم مهؤازج كئلوأإل : ١55 هيلع هللا ٌبات بات نم نأ 4نوملعي مهوإل . .نسح

 مكلبق نم تلخ دقو /17"١: [نيقتملا ءازج يه يتلا] ةّنحلا ىلاعت حدمب «نيلماعلا ٌرجأ معو اهيف نيدلاخ ٌرابمألا اهتمت نم يرجت تاتجو

 مهل ةبقاعلا تناك مث «ءايبنألا عابتأ نم مكلبق نم اوناك نيذلا مألا ىلع اذه وحن ىرج دق : يأ ؛ةيآلا هذبب هللا مهبطاخ دحأ موي اوُبيِصأ ال (ّنَمُص

 «سادلل نايب اذه 8"١7: :ىلاعت لاق مث .«نيبذكما ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسفإ) :ىلاعت لاق اذهلو «نيرفاكلا ىلع ةرئادلاو

 :نينمؤملل ًايلسم ىلاعت لاق م .مئاملاو مراحما نع ٌرجاز يأ :ةظعومو ؛مكبولقل ٌىده «ةظعومو ٌئدهو# اهتّيلج لع رومألا نايب هيف نآرقلا

 مكسسمي نإ : 1١5٠ نونمؤملا ابيأ مكل ةرصنلاو ةبقاعلا 4نينمؤم متنك نإ نؤّلعألا م متأوإ» ىرج ام ببسب كاونَرحت الو اوت الوإ» : 1

 ًءادعألا مكيلع ليِدُت « سانلا نيب اهوا مايألا كلتوؤ» .حارجو لتق م ءادعأ باصأ دقف 4«ةلثم خ حرق َموقلا سم دقفإل لتقو حارج «4خرق

 ىلع ٌربصي نَم ىرَتِل اذه لثم يف «مكنم اونمآ نيذلا هللا َمَلْعَيلَوط :ىلاعت لاق اذهلو .ةمكحلا نم كلذ يف انل املإ ةبقاعلا مكل تناك نإو «ةرات

 .«نيملاظلا بحي ال هللاو» هليبس يف (ءادهش مكنم ٌدِخَتيو» ءادعألا ةزجانم



 قريع ]ل10

 أ وأ ياو زا وم اس سا اسوا

 مآ( <سيرفكلا َقَحَمَيَو اونَم | نذل هلل صحت

 ل آ ل لاس حض م را ل حرم مد

 أوُدسهلَج َنلأ هَ لعيَمَلَو دبل اوُلَح دي نأ

 نم تَوَمْلأ َنْوَنمَت د هكدقلو(# َنيدَضلا ليَ كسي
 محام تورط منأوموُِأر دول

 َلِقفَوَأ تاك َنْيَهَأ لسلق نم تلح دق ٌلوُسَرل
 دور

 ٌىَصَي نلف ِهيَبِقَع ّلَع َبلَقْس منيع مكيلَعأََع ان

 ك«اونمآ نيذلا هللا صحَميلو» : 4١

 «بونذ مهل تناك نإ مهبونذ نم مهنع َرْفكيل
 اوبيصأ ام بسحب مهتاجرد يف مهل عفر الإو

 :مهقعو ركب مهنإف «نيرفاكلا قحموإو
 ةنحا اولخدت نأ متبسح ْمأط مهؤانف

 ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي انو

 لو ةّنججلا اولحدت نأ مُكيسَحَأ «نيرباصلا

 مكل لصحي ال :يأ ؟دئادشلاو لاتقلاب اَوّلَمُ

 مكتنم هللا ىريو ءاولتبت ىتح ةّنجلا لوخد
 ةمواقم ىلع نيرباصلاو هليبس يف نيدهاجما
 :[توبكنعلا ةروس يف] ىلاعت لاق م .ءادعألا

 مهو انما اولوقي نأ اوكرتُي نأ سانلا بيسحأإل

 مهلبق نم نيذلا اّنتف دقلوإ» ؟4نونتفي ال

 «نييذاكلا ّنَمَلْعَيَل و اوقدص نيذلا ُهَّللا َنَمَّلْعَيلف مو 0 هس لس بي 02 21 سمس وم م أ

 لبق نم توما نوت متنك دقلوإل : ١49 رم نمََو وم انك هس ِندإباَل إَتوُمَكنَ قتل
 هدص را سم هل 0

 انه لبق نؤللا ابأ منك دق قل نأ 2 يوم ورحل ناوي درْيْنَمَو اوديو اَيدلَاَب ا
 هتزجانم نوُدوتو ودعلا ءانقل نوتمتت مويلا رس 0000

 لصح دق اَهْف «(نورظنت متنأو هومتيأر دقفإ» ٌمَعَمَلَتََف يب ني نيكو 558 اىرجنسواه 2

 .اورباصو اولتاقف مكئوُدف ,هومتينت يذلا مكل مس د هوم 008 رف سر ف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :نيحيحصلا فو اوُقَعَصاَمَوهَأِل سف ُمُهَباَصآآَمِل !اونهوامف ريش د نومبر
 5 آر 2 م ووك ةصال جام ال ل

 نأ اوملعاو ءاوربصاف مهرمتيق نإف «ةيفاعلا د1 يو وو 07
 هع نب سي سس رس يَ 11 45 ل 2 00

 ممزهمنا ال ١: 5 4 «(فويسلا لالظ تحت ةئحلا تيتو اَنِرْم قف اَفاَرَس إو اسود الرفع اَيَرأوْلاَق نأ "

 لتق نم لتقو دحأ موي نيملسملا نم َمزهتا نم وف هر و
 324 لوسر نأ ةعيمق نأ يش ؛ هَللأ مهلناتف (0) نر فدكحلاآ و َوَمْلا قع ارضنا اَنَمادقأ

 ىدانو نيكرشملا يف ىدانف ملسو هلاو هيلع

 بولق يف كلذ عقوف .لتق ًادمح نإ :ناطيشلا

 رخأتو ٌنهوو فعض لصحف «سانلا نم ريثك 31
 اموؤ» :ىلاعت هللا لزنأ كلذ يفف «لاتقلا نع

 نِإَفأل :ٌفعض هل لصح نم ىلع ًاركنم ىلاعت لاق مث .هيلع لتقلا زاوجو ةلاسرلا يف مهب ةوسأ هل «ٌلسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ ٌدمحم
 نيذلا :يأ ,«نيركاشلا هللا يزجيسو ًائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نموإل ؟ىرمهقلا معجر «مكباقعأ ىلع متبلقنا َلِيُق وأ تام

 عقو ناك اًمع نينمؤملل ًايلسم ىلاعت لاق من .مهلمعو مهركش بسحب ةرخآلاو ايندلا يف انتمحرو انلضف نم مهيطعنس «[اودهشتساو اودهاجو اوربص

 يتلا َةَدْا يفوتسي ىتحو هللا ردقب الإ ٌّدحأ تومي ال (ًالِجْؤُم ًاباتك هللا نذإب الإ توت نأ ,سفنل ناك اموإو : .١ :دحأ موي مهسوفن يف

 نمو بيصن نم ةرخآلا يف هل نكي ملو «هل هللا هرّدق ام اهنم هلان طقف ايندلل هلمع ناك نم كابنم ِهتْؤن ايندلا باوث ْدرُي نَموط .هل هللا اهّيرض
 .ايندلا يف انلضف نم مهطعتس «نيركاشلا ييزجنسوإل ايندلا يف هل مسق امو اهنم هللا هاطعأ ةرخآلا هلمعب دصق نمو اهنم هون ةرخآلا باوث ري

 يف مهباصأ ام اوُنَهَو امفإ» !؟ريثك هباحصأ نم هعم َليْقو لتق يبن نم مو 4اوُنهَو امف ريثك نوير هعم َلتاق يبن نم م نيكول : ١ 45 ةرخآلاو
 نم اهلبق يتلاو تايآلا هذبب بتاعدللا نأل كلذو .لتقُي ل نمم نيئرلا نم يقب نّمع فعضلاو َنْهَولا ىفن «اوناكتسا امو اوُفُعض امو هللا ليبس

 الإ مهلوق ناك اموإل : ١ 417 :4نيرباصلا بحي ُهللاو» .[ًافيرشت هيلإ مهبسنف :ذ ًاريثك] لجو رع ٌبرلا نودبعي نيذلا مه : :نوُييرلاو .دحمأ موي مزبعا
 هللا ُمُهاتافإ» ١: 48 كلذ الإ ريجه مهل نكي مل نيرفاكلا موقلا ىلع انّرُصناو انمادقأ َتَبِتو انرمأ يف انفارسإو انبونذ انل ٌرفغا اّير اولاق نأ

 .«نينسحلا ٌبحُي هللاوإط اذه عم كلذ مه عمج 4ةرخآلا باوث َنْسُحوإظ ةبقاعلاو ٌرفظلاو ّرصنلا كايندلا تاوث
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 هلت يل ممول أ باو َنَسْحَو ايلا باو



 نزيف ة د جناب ةعاط نم نينمؤملا ىلاعت هللا رّذحي : 8
 1 0 2000 0 نيذلا اهيأ ايو :لاقف نيقفانملاو نيرفاكلا
 ٍْ هكر اشم نإ أ 2 - 3 1 1 8 8

 او هم ل دس تلا دأاتي ىلع مكوُدري اورفك نيذلا اوعيطت نإ اونمآ

 ودري مهرمأ 3

 7 مع زوي و كو حم وو م لج هللا لبإ»ط :لاقف هتالاومو هتعاطب

 الص يربك فس يل م هيي وخ را 00( نس اريخوهو وم هلنأ لب نع 8 71 هم
 . ٍِق :لاقف مهنم فوخلا مهئادعأ بولق يف يقليس

 اس 2 سل ل 6 مس سوال و نب م راع م جال لع ع هسمو اوُرفك ذلا بولق يف يقاشستإ ١٠6

 سُئِيَوَراَنلا مهن وانكدطلسءوبلِرَتَي ام هب َلّزنُي مل امهللاب اوكرشأ امب َبغَلا

 ودم و 0001 211 © 76 اداّقلأ - جا نايفس يلأ بلق يف هللا فذق ,يًاناطلس

 هللا م : 0 و ل 0 ىو كلذو عم . ناك نمي] ةكم ىلإ عجرف بعرلا

 مريب ج ياس 01 7 رس ع لا عش ح
 دلِشْف اَذِإََوَح ءهنذإب مهنوسحت ذإوهدعو زانلا ْمُهاَوأَموظ ء[دجمأ نع اوفرصنا ام دعب

 ٍِ هم حم دقلو» :5١؟ #نيملاظلا
 وغ م 00 ِِع ل جا خا جرس سس سس ل 0١ 4 نب ىوشم سشو

 200 2-2 2غ 3 مس يع 2ك عد نإ لود 0

 مح ام رعب نو متيكصعو رمال يفمتعزلنتو 4هنذإب مهنوسُحت ع هللا مكقدص

 و سلس شم رعبا يع يد ىف ا تكلس ع يف اذه ناكو] مهماع ايإ هطيلستب :ولتقت
 ( ادِيِرَب : : 5

 تفس وس عج كر 200 خل را م 3 ات

 ل مُهتَع مكسر ديرب نم ةامرلل عقو < «ميصعو رمأ يف متعزانتو
 0 ا ٌرمظلا وهو 4 نوبت ام مكارأ ام دعب نم

 هد هر صرح 7 هايس هذ

 نيِيِمُو لع إضف ةوُذ هللاو مكحنَءاَضَع دقو نيذلا مهو «ايندلا ُديِرُي نَم مكنم» مه
 عيائاذثالث

 ١ هيت نيك ةميزطلا اوأر نيح منغملا يف 2
  0رَحأ أك تؤلكالو تودي دا # © بها لس يسرا أ

 ميسرْخُأَف َمكوَعَرَي دي ْلوُسرلأَو «ةرخآلا ُديِرُي نم مكضوإ» [لبجلا اوكرتو 206
 ساساع لسة رب ل حش سو 1 ةعاطل ًالافتما لبجلا اوكرتي مل نيذلا مهو

 مْكَماَداَم َقَعْأورْحَت اليك ٍوَمِباَمَع مثإ» «[ملسو هلآو هيلع هللا لصدللا لوسر

 رج 22202 مو ب وهمس و 00 : ادأ مث يلتبيل مهنع مكفرص

  0َنَولَمَ امي ريبح هنو مكحبدبصا اماالو ا
 مكلصأعسي ملو «عينصلا كلذ مكل ٌرفغ 71

 نأ كلذو «نيدمؤملا ىلع لضف وذ هللاوإط
 منغ اًملف هانوكرشت الف منغن انور نإو ءانورّصنت الف ّلَقُت انومُّشيَأر نإف ءائروهظ اوُمحا» :لاقو .عضوم يف مهماقأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ فوفص تقتلا دقلو «نوبهني ركسعلا يف ًاعيمج ةامّرلا ٌبكأ «نيكرشملا ركسع اوخانأو ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا

 باحصأ ىلع عضوملا كلذ نم ليخلا تلخد اهيف اوناك يتلا ةلخلا كلت ةامّرلا ٌلخخأ انملف ءاوبشتناو -هيدي نيب َكّبشو- اذكه مهيف ملسو هلآو هيلع

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل رصنلا ناكو «ريثك سان نيملسملا نم َلِقو ءاوُسبتلاو ءاضعب مهّضعب برضي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 امف دمحم لِي :ناطيشلا حاصو ؛لبجلا وحن ةلوج نوكرشملا لاجو «ةعست اوناكو نيكرشملا ءاول ٌباحصأ نيكرشملا نم لِي ىتح «راهنل لوأ ملسو
 .لُبُه لع :لبحلا لفسأ يف حيصي نايفس وبأ اذإف .انباصأ ام انبصُي مل هك ىتح انحرفف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص وللا لوسر علط ىتح كلذك انلز

 :[ىلاعت لوقي كلذ يفو] :«انولعي نأ مهل سيل» :لاقو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقرف “١51 : ذإ «ردحأ ىلع نوُوْلَت الو نوُدِعْضت ْذِإإ

 «نيكرشملا ىلع ةّركلاو ةعجرلا ىلإو «رارفلا كرت ىلإ سانلا وعدي «مارخأ يف مودي لوسرلاوإطا مكئادعأ نم نييراه لبجلا يف نودعصت
 نم «مكتاف ام ىلع اونَرحت اليكلإ» مهيلع ٌردعلا فارشإ يفاثلاو ؛ةمينغلاو رفظلا نم مهتاف ام لوألا غلا 4مغب ًامغا» ؟ازجف «مكباتأفإل

 .«نوملعت امب ٌريبخ هللاوإ» لتقلاو حارجلا نم «مكباصأ ام الوإ» مكودعب رفظلاو ةمينغلا

 ./ 411/1 ج ريثك نبا ريسفت/ .ثيدحلا ؛«يئادعأ بولق يف فذقُي ربش ةريسم بعرلاب ُترِصُن» :لاق هيَ هللا لوسر نأ يذمرتلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا ينو ١61 :ةيآآلا



 0 لوقي : 4

 غدي اما أ فلا دعب نم مكيلع لزن م آ قديح درك ىلا هلم هس عسسل

 دق ٌةفئاطوإ» ناميإلا ّلهأ «مكنم ةفئاط 2 071 ةنمأ غلا دعب نم - زنا مل
 1 05 1 0 ل 1 جو ع 1 5 ل 2 م هش

 نم ساعنلا مهاشغي ال ؟مهسفنأ مهتمهأ ريعوللاب تر د مهسفنأ مهتمهأ دق هي و مكن

 قحا ريغ هللاب نوتظيؤي فونملاو عزخلاو قلقلا دق رك ع 2 0 ره رم 2 وعرة 17-120001 6 م

 نأ اونظ بيّرلا لهأ مهو «ةّيلهاجلا ّنظ عءىوسلنر انمانل لهّر ومي ةيله | نظ 9 ا

 لبو :ىلاعت لاق اك هّلهأو داب دق مالسإلا ىلا تودْس الان است 16 طترس وع هس 0 . وع حو 2 رس ا 2

 ىلإ نونمؤملاو لوسرلا ٌبلقتي ْن نأ متنظ ووس# يظرو اسد 4 لو ل م عمد مد سوس ف ل
 ل دم م هند اذكه 9 ٍميلمأ كول لفانهنه ”هانلتؤ دوام ءىش رم الأ نم :] نول نولوفي

 له لاحلا كلت ين «نولوقي مهنأ مهنع دع 0 رحم 000 مل 7 هس ره مل
 2 1 -ُ 2 2 2 25 2 . .٠

 لقول :ىلاعت لاقف ؟#ءيض نم رمألا َنِمانل مهعح نكإلتملاوهتلع 2 نيد رربل دوس ىف
 مهسفن اوُفحُي م رم 28 ىفامصخميلو مكروذدصيف هللأ ل َتْنِملَو ذل ام نأ يف ن هلل هلك الا نإ و را لاس رس ل سر ل حرا را را ا سس ل رس رس حرس
 موسفنأ يف هوفخأ ام رشف مث #2 كل نودبُي و ٍّ 1 000 وو 2 ل ©
 دل ا يع 7 ص هه 2

 ٌءيش رمألا نم انل ناك ول نولوقيإلا :هلوقب مكنِماَولوت َنيِذَلاَنِإ (©9 ٍروُدَصلا ٍتاَدياميِلَع هَشَأَو
 لوسر نع ةلاقملا هذه نرمي ااه انلتُق ام هه حل و 2000 رهو رول ل سس ل د سي رع م ع عمل

 يف منك ول لقإل «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل امضْعَبي نطْيَسلا مهلزتسا امّنِإ ناعمج ا ات مود
 ٌردق اذه «مهعجاضم ىلإ ٌلتقلا ُميِيلع بيك هاي يلح رومع هللا نإ مهنع و اواو 1 ميلحي هللا نإ مهعهللاافع اوبسك نيذلا زربل» .[نوقفانملا اهيأ] 4 مكتوبي 5-61 7_2 017-53 هه

 ًِ رج مال سو ول سر تت سل سو رس اس سا ص

 «هنم صانم الو هنع ديحم ال لجو رع هلل هرّدق يمهد الأوفر َنيذلاك اونوكتالا أونم اء َنيِذَل
 يف ام صحميو مرودص يف ام هلا قتييلوإ» اممم اَماَي را أ م 2507 06

 ٍتاذب ملع لاو نيقفانملا نم نينمؤملا رمأ و و 0 وو 0 1 0900 ل هر و

 تنعو_ جن هللا مسح كلا العجيل اولت
 نيذلا نإ :ىلاعت لاق مث © «رودصلا د 0 1 كلذ هللا لعب 0

 رص 060 هه

 امنإ ناعمحلا ىقتلا وب مكس اأو هللا ل يبس فم ٌرْسَلِم نيلَو () 7 وماما

 نب ريو حس 4 2  ه 1 دلع

 كي و نم ه
 ره لس حس 1 رشم وَ

 َََوْعَمَاَم

 ؛7.

 تع «يبعألا اقع دقلو# ةفلاسلا مهبونذ

 4مل ٌروفغ هللا ا رارقلا نم مهنم ناك

 اتا ام اندنع اوناك ولو» بورحلاو رافسألا يف انام نيذلا مهئاوخإ نع مهلوق هيلع لادلا دسافلا مهداقتعا ين رافكلا ةهباشم نع نينمؤملا ىلاعتهلل

 يف داقتعالا اذه «مهولق يف ٌةرسح كلذ هللا لعجيلو» .وزغلا يف ىَع اوناك وأ ةراجتلل اورفاس «ضرألا يف اوُبرض اذإ .4اوُليق امو

 اب هللاوإ هردقو هتئيشمب الإ تومي الو ٌدحأ ىبحي الف 4تيمُيو يِبحُي لاول :مهيلع اور ىلاعت لاق مث ءمهالتقو مهاتوم ىلع ةرسح اودادزيل مهسوفن

 سدو هل نم ةرفل م وألا ليس يف ناو: ١81 مهروما أ نب هاش هلع ىلع عض يف اذ رصوو سلع عرعصب ذوامع

 .يلاغا اهماطخُم عج

 لجرو هلل ليس يف اياغ جوخ نحو لو علا دجاسم نم دحسم لإ جوخ جر: ؛لجو رع للا نامض ىف لال 0 :لاق وره يأ نع 6١ آل
 [قّرلا نم هسفن يرشي] ءادألا ديري يذلا ُتئاكْلاو للا ليبس يق ٌدهاحملا : :مهُنوع ىلاعت هللا ىلع قح ةحلثو :لاق هلع هللا لوسر نإ هنعو [هلد/1ج عماجلا حيحص «اجاح جرخ

 ./١/085ج عماجلا حيحص/يذمرتلاو دمحأ هاور «فافغعلا ديرُي يذلا [ج َورملا] حكانلاو

 لاقو يذمرتلا هاور «ءطخّسلا هلف ّطْخَس نمو ءاضرلا هلف يضر ْنَمف ,مهالتبا ًاموق ٌٍّبحأ اذإ ىلاعت هللا نِإو «يالبلا مظِع مم ءازجلا َمَّضِع ند يم هللا لوسر لاق /١1: ةيآلا

 ./7/نيح اصلا ضاير/ نسح ثيدح



 هللا ىلإل ملف وأ ْمُم نفوإ : ليي

 وأ تام نم لك ْنَأب ىلاعت ربخأ «4 نورشحت

 هيزجيف لجو ٌرع دلل ىلإ هعجرمو هريصمف لتق
 :186 رشف ارش نإو ٌريخف ًاريخ نإ هلمعب

 هلاو هيلع هللا لص هلوسر ًابطاخم ىلاعت لوقي

 هبلق هب َنالأ ايف نينمّوملا ىلعو هيلع ًانتمم ملسو

 ٌّيأب «مه َتْنِل هللا نم ٍةمحر اهفإ» :هتمأ ىلع
 كب هللا ةمحر الول ًائيل مهلهللا كلعج ءيبش

 ًأاظف تنك ولوإ» مه ّتْنِل هللا ةمحربف ؟مهمو

 ٌتنك ول 4كلوح نم اوُصفنال بلقلا ظيلغ
 ّنكلو ,كوكرتل بلقلا يبماق مالكلا ءيس
 ًافيلأت م كبناج نالأو كيلع مهعمج هللا

 مهع فغافإل :ىلاعت لاق اذهلو «مهبولقل

 ًابيبطت «رمألا يف مهرواشو مه رفغتساو
 ناكف «هنولعفي ايف مهل طشنأ نوكيل مهبولقل

 بورحلا يف مهرواشي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لكوتفإ» رمألا ف 4 تمزع اذإفإ .اهوحنو
 «نيلكوتملا ب ٌبِحُي هللا نإإل هن يف (هللا ىلع

 مكل بلاغ الف ُهللا ُمُكْرُصني نإ ١

 نم مُرٌصني يذلا اذ نمف مكّلذخي نإو
 مهرمأ 4نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو .هدعب
 [نيلكوتملل هتبحمب ٍمهرخأو] هيلع لكوتلاب
 «نوخخي 4(َلْغَي نأ َّيِبنل ناك اموظ :5

 لعل :اولاقف ءردب موي ةفيطق اودقف مهّنَأ كلذو
 ءاهذخأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 َمهتُي نأ زوجي الف :يأ .ةيآلا هذه لزنأف

 ةمايقلا موي لغ امب ِتأي ُلْلغَي ْنَموإ ةنايخلاب
 مهو تبسكام سفن لك قوت مث
 ٌديعوو ٌديدش ٌديدهت اذهو 4نوملظُي ال

 مداخ هل سيل وأ ؛جؤزتيلف ةجوز هل تسيل وأ ءلزنم ًذدختيلف ٌلزنم هل سيلو ًالمع انل يلو نما :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق. .ديكأ

 © نوملظُي ال مهو تبسك ام سفن لك ىفوت مثل .«لاغ وهف كلذ ىوس ًائيش باصأ نمو ةَباد ّدختيلف ًةباد هل سيل وأ ءامداخ ذختيلف

 !؟هب مزلأو هللا بضغ قحتسا نمو «هعرش ايف هللا ناوضر عبتا نم يوتسي ال !؟جوللا َنِم طخسب َءاب ْنَمك هللا َناوْطِر عبتا نمفأإ : لحي

 ريصب ةلاوإل تاكرد رانلا لهأو «تاجرد ةّنجلا لهأف ءّرشلا لهأو ريخلا لهأ 4هللا دنع ٌتاجرد مهؤ ١1 4ريصملا سشو منهج هاوأموإل

 كل تك

 َنْيَةَمْحَراَم (7) َنوَرَصَح هَل 00
 َكلَوحْنِماوُصَفنَاَل علا ظيلَاَطَم اَطَقَتكَولوهَل تدل

 تعال هنواَسَو فت ا

 هنأ رَشَينإ ا نيكولا بحسم َلَعلَكَوَتَ

 أم مكرضني ى عزلة نإَو مُكَل َبِاَعال

 نأ يِيلَناَكاَمَو و نوم كتله َكَعَووِدَح
 سقي زمااان لي ل
 نو متن مف 5 َنوُمَلظي ال مه هو ٌتيَسْكاَم سييقت

 لاري هَ ةنوأَمَوأَنِتوطَحَسحَمك 3

 8 تسيير

201000 

0 

0-5 

 ةظمامر 0 ل

 اراصب هلو هلأ دنع تجرد مه (()

 2 رق 2 ند المس رس رس لأ نم َدَقَل

 مهِْفنَأَنم اوس  مهيف تعب ْذِإ َنِِمّؤَمْلا لعل

 كلا يطبق قالت
 9 09 نيم لكَصْلْلَبم نم داَكَنِإَوَةَمَكِحْلاَ

 ده ايِلََمبَس مص َدَق هبه ةَببِصُم مكتب َصَأآَمَلَوَأ

 © ٌرِسرَمِ ىَ ْلكَلَع عم سلوكا دعاس

 نم اونكمتيل مهسنج نم «مهسفنأ نم ًالوسر مهيف تعب ْذإ نينمؤملا ىلع هللا َّنم دقلإل : ١54 ارش مهديزي الو اريخ مهملظي ال نولمعي امب
 مهةيلهاج نم رهطتو مهسفنأ اوكرتل ركنملا نع مهابنيو فورعملاب مهرمأيو «نآرقلا مهيلع ولتي «مهيكرو هتايآ مهيلع اوُلتيإل هب عافتنالاو هتبطاخت
 انوأ» : ١١8 ٍدحأ لكل رهاظ ّيغو لهج يف 4نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإوإ» .ةّنسلاو نارقلا «ةمكحلاو َباتكلا مهمّلعُيوظ

 اولتق مهمإف ءردب موي ينعي «اييلنم مُئبصأ دقإط دحأ موي مهم بيصأ ام يهو 4ةببصم مكتباصأ

 نإ9و ةامرلا كلذب ينعي ,ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسرل مكنايصع ببسب «مكسفنأ دنع نم ره لق ؟اذه انيلع ىرج نيأ نم ؟«اذه

 .ءاشي ام لعفي «ريدق ءيش لك ىلع هللا

 للَع لكس :هيودرم نبا ىورو .«امكتفلخام ةروُشَم يف اّيعمتجا ولو :رمعو ركب يبأل لاق هَ هنأ دمحأ مامإلا ىورو .اهريغو بورحلا يف هباحصأ رواشي ُهليْيَع نك : 9 ةيآلا

 ./١/470ج ريثك نبا ريسفت/ .«مهعابتا مث يأرلا لهأ ةرواشم» :لاقف ؟مزعلا نع

 . أ ملقإ» نيعبس اورسأو نيعبس نيكرشملا نم



 ناعمجلا ىّقتلا موي مكباصأ امو
 مهلتقو كٌردع يدي نيب مرارف هللا ٍنذِإبف نع اة جال
 ءاضقب ناك نيرخال مهتحارجو مكنم ةعامجل جر يلو داق ناي 1 قتلا ذأ 210

 ملعيلوإ» كلذ يف ةمكحلا هلو هردقو هللا 1 ديول معمر 21 9 و
 اولتاق اًولاعت مه ليقو اوقفان نيذلا ملعيلو» هلم دعو :1119 اومزبتي مو اوربص نيذلا «نيسؤللا 0 اَولاَحَت مه َليقَوُأ 7 يات 56
 ًالانق ملعن ول اولاق اوُعفذا وأ هللا ليبس يف يتلا لك ةْمكََتو اولا أوعَسدآوأ

 ا َتََوْلوُعَي نمي هرفي نب هللا دبع باحصأ كلذب ينعي 4(مانعبتال 7 1 معمخ ل
 قيرطلا ءانثأ هعم اوعجر نيذلا لولس نب يأ 6 ِِ 66 2 72

 ًايرح نوقلت مكنأ ملعن ول :اولاق ء[دأ ىلإ] موماسجي أولا نذل 09 دوك َياَمْمَلعأ أَو مييولك يف
 ميم ُبرقأ ٍذَسوي رفكلل مهإط ماسلا 4

 هّتحص نودقتعي الو لوقلا نولوقي «ناميالل ٌمُكحِسشنأنعأو ذأ لف وياما اود

 سبيل ام مههاوفأب نولوقيإ» :ىلاعت لاق اذهو ا 5 0 2 1 - 2-1
 ١58: «نوُمتكي امب ُملعأ هللاو مهبولق يف فَي ني سعال دورس 07

 انوغاطأ ول اودعقو مهماوخإل اولاق نيذلا» نحف نوفر مِهَيَرَدنِعمآَيحَأ لب اتومأ هللا ل سَس
 يف مهيلع انتروشم نم اوعمس ول 4اولِيِق ام حسم دع سس 2 22

 لاق ؛َلِبق نَم عم اول ام جورخلا مدعو دوعقلا وقصي دلوقتي بول نود |مهلتاَ ءامب
 هب ملسي دوعقلا ناك نإ 4نيقداص متتك نإ 5 7 كا الأ ولحم م هه . توملا مكسفنأ نع ا!ًؤرذاف لقط :ىلاعت هللا 0 رس ل حل أ رح 7

 «نوتومع ال مكنأ يغبنيف خبنيف توملا نه صخشلا ّرجآ عم خد هللاَنَأَو 9 ةودلأ نم ةَمَعِنب َةَمُعْنِبََنوَر سَ 4

 جورب يف منك ولو مكيلإ تا دب ال توملاو

1١ 

 0114 اساس عاصاس يي سا جرو
 يف اوُُق نيذلا َنبسحت الوإ» :154 ةدّيشم آم رعب نرِم ٍلوُسَرلاَو هن اوباجَحسا نيذلا (0) َنيِنِمّؤمْلا

 دص
 مهّير دنع ًءايحأ لب ًاتاومأ ؛ هللا ٍليبس ّ أهَفّتأَو مر سه 2 ود يتمم رس

 ا ل او مهتما ونسح | أ
 نإو مهّنأِب ءادبشلا نع ىلاعت ربخي «4 نوقزرُي يذلا شل 0
 21 20 اس 2س 2 ور ل - ا ا ا

 ميبر دنع ءايحأ مهنإف رادلا هذه يف اوُلِتُق 2 وسخ كل ًاوعبج لق سال نإ سانام َلاَفَيَذلَ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «نوقزري م 2 دو 17 و م ]أ 1241

 اهل رضخ ريط فوج يف مهحاورأ» :ملسسو ل انبَسَح اول اقو اد دإًمهَدآَرف
 ثيح ةّنحلا نم حرست شرعلاب ةقلعم ليدانق
 .ثيدحلا (ليدانقلا كلت ىلإ يوات مث تءاش

 نْؤَّرسُيو «نونزخي مه الو مهيلع فوخ الأ مهِفَلَخ نم مهب اوفحلي مل نيذلاب نوُرِشتسيو هلضف نم ُهللا مهاتآ امب نيحرفإ» 107٠: ملسم هاور
 ٍةمعنب نورشبتسيإ : ١1١١ مهاطعأ يذلا هللا باوث نم هيف مه اهف مهوكرشيل ,مهداهج نم هيلع اًوُضَم ام ىلع مهناوخإ نم مهقحل نم قوحلب
 ءاوس مهلك نينمؤوملا تعمج تايآلا هذهو .باوثلا ليزجو دوعوملا ءافو نم اونياع امل اوس «نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا ْنأو لضفو هللا َنِم

 نيذلا9 ١77: مهدعب نم نينمؤملا ىطعأ ام هللا ٌركذ الإ هايإ هللا مهاطعأ ًاباوثو ءايبنألا هب ّركذ ًالضف ُهَّللا ٌركذ امّلقو «مهريغو ءادهشلا

 ىلإ نيعجار اوّرك نيملسملا نم اوباصأ ال نيكرشملا ْنأ كلذو ءدسألا ءارمح موي ناك اذه «خحرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوُباجتسا

 ىلإ نيملسملا بدت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب اًملف «ةلصيفلا اهولعجو ةنيدملا لهأ ىلع اوما م اومدن ريسملا يف اورمتسا املف ,مهدالب

 ىتح «ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوسرلوملل ةعاط حارجلا نم مب ام ىلع نوملسملا بدتناف َأدَلَجو ةّوق مهب ْنأ مههرُيو ءمهوبعريل مهءارو باهذلا

 ةباحصأو دمحم :لاق ؟دبعم اي كءارو ام :لاق ءادبعم ىأر نايفس ابأ نأ كلذو ؛ةكم ىلإ عجرف نايفس يبأ بلق يف ُهللا قذقف ءدسألا ءارم اوغلب

 نإ سانلا مه لاق يذلا : : 1 4مظع ٌرجأ اًوَقتاو مهنم اوُئسحأ نيذللإ» .بعرلا هبلق يف هللا فذق دقو عجرف ُلثم َرأ ل عمج يف مكبلطي

 هللا ىلع اولكوت لب «كلذل اوُثرتكا امف ءادعألا ةرثكب مهوفوخو عومجلاب سانلا مهدعوت نيذلا «ًاميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوُعمج دق سانلا

 .[هللا انيفاك :يأ] :4ليكّولا َمُعِنو هللا انبسح اولاقوإ» هب اوناعتساو

 / .نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ««ُلئاقأ كبو «لوُصأ كبو لوح كلب ءيريصتو يِدّضَع تنأ ّمهللا» :لاق ازغ اذإ لَم هللا لوسر ناك :سنأ لاق :100 ةيآلا 03
 ./11 5 /راكذألا

/ 



 مل لضفو هللا َنِم ةمعنب اوبلقنافإل : ١4
 مهافك هللا ىلع اولكوت ال (ءوُس مهسسمي

 مهديك دارأ نم ّسأِب مهنع 3 درو مهّهأ ام

 مل لضفو هللا نم ةمعنبإ» مهدلب ىلإ اوعجرف

 مهّردع مهل ٌرمضأ ات «ءوس مهسسمبي

 «مظع لضف وذ هللاو هللا َتاوضر اوُعبتاوإ
 فوخُي ناطيشلا مكلذ انإ» : ١

 أم ماب 2006 0 |

ُعبَتأَو وس ْمُهَسَسميََل ٍلَضمَو َنِيَةَمعِتبولَفناَ
 أو

 ماس وع هه هر شاص ع ل

 طيس ْلداَمَنِإ [7) ٍميظَعٍل ضم وذ هلأ هَّللأَن وص
 ا هم و 30 0

 5 يؤم مك اكو ماتا تر 2
 7ك 0

 هلل ورضي نأ مه َّىَن ركل أ ىفَنوعِرَسي َنِدَلَأ كن 565 ووذ مهنأ مكضوُيو هءايلوأ مكفّوخُي 4هءايلوأ
 صه ا ا ل 00 واس الفإ» :ىلاعت هللا لاق ةذَش ووذو سأب

 ُباَرَعَدَلَو ةرخ م الأ ىفاطَح مهل لميا هد ديرب اعيش لّوس اذإ 4نينمؤم متنك نإ ٍنوُقاَحو مهوفاحت

 هي عطس منسم جمر 40ج | رمح و د ينإف لإ اوُوَجْلاو لع اولكوتف مكهوأو مكل
 اوث شي ل سسيإلاب ركل ارْمأ نزلا نإ 0 مَع الوب ١75: مهلع مكرصانو مكيفاك
 اورَمك لكَ 9 7 ميلا باَذَع مل و ايس هلل نل مهنإ رفكلا يف نوُعِراسُي نيذلا َكنزحي

 همس م وو 4 6066 ةهصرح- ةّدش نم كلذو 4ًائيش هلل اوٌرضي
 امش مقاهي ل لانا يشن رااخ مس 4 ناك «سانلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا لص
 1 1ع نم دينكم 9 يه دانعلاو ةفلاخلا ىلإ رافكلا ةردابم هنزحي
 1 لع يبول لهل لَو «ةرخآلا يف أظَح مه لعجي الأ هللا ُديرُيِ»

 رع 2 020 3 2 000 رس جركل جل ع ع .
 كعلطيل هَل َناكاَمَوَب 6 ا هناك مهل لعجي الأ هتئيشعب ديري هنأ مهيف هتمكح

 م .«مظع ٌباذع مهوإ» ةرخآلا يف ًابيصن
 نإ :110/1/ :لاقف ًارّرقم ًارابخإ ىلاعت ربخأ

 و 14 7 هله هز يمل الع هت ذآ

 7 ا 2 اذه اولدبتسا 4ناميإلاب ٌرفكلا اوَرتْشا نيذلا
 1 يل فكك 0 مهَسفنأ نوّرضي «ًائيش هللا اوٌرضي نلإ» اذهب

 اريخوه هلضفنِم هللا مهنا آَمينوُلحَيَ لأني :يلاعت ل كمل ب مهول امو راوق مذا ل هم خم حرس د :117/8 :ىلاعت لاق مث ؛4ملأ ٌباذع
 مهو ع اوُذادزيل مهل لمن اهنإ مهيسفنأل ري َةَمليِقْلا مويءوبأ وايام وف وطيس ملثم لب عار ل عم سر هل 2 دش راء و دف ب لع هع وك مهل يلم امن اورفك نب نبسحي الوإل |١ للا

 سال ويمر هل يحي جمس م سل كر نأ نوبسحيا#» :ىلاعت هل ميم باذع

 0 ريح َنْولَمَكاَمْهَلاَو ضَراْلاو توسل ثاديم لب 0 32 0
 5 ناك امه :178 #نورغشي ال لب ٍتاريخلا

 ريمي ىتح هيلع منأ ام ىلع نيمؤملا َرَديل هللا
 موي كلذب ينعي ؛رجافلا قفانملاو ءرباصلا ن نمؤملا هب فرعُي .هّودع هب حضفيو هيلو هيف رهظي «ةنحملا نم ءيش دقعُي نأ َدُب ال 4بييطلا ّنِم ٌتيبخلا

 الول قفانملا نم َنِمْوملا مكل ريمي ىتح .هقلخخ يف هللا بيغ نوملعت ال متن أ «بيغلا ىلع مكَلطُيل هللا ناك امو .نينمّوملا هب هللا نحبتما يذلا دُحأ

 الإ .ًادحأ هبيغ ىلع رهظُي الف ٍبيغلا ماع :ىلاعت لاق اك ؛حءاشي نم هلسر نم يبتجي هللا نكلوإ كلذ نع ةفشاكلا بابسألا نم هدقعي ام

 اوُممؤَت نوط .مكل عرش ايف ُهلوسرو هللا اوُعيَطأ (ولسرو هللاب اوئمافإ أَدَصَر هفلخ نمو هيدي نيب نم كلسي هّنإف لوسر نم ىضترا نَم
 اليخسا ني ال كمه ٌشاوه لب مه اريخ و ضف نم لا مهن م ذولخي نيا قيمحي لوز «مظع ٌرجأ مكلف اوّهتتو

 موي هب اولي ام َنوُقَوطْيَسل :هناحبس لاقف ةمايقلا موي هلام رمأ لامب ربخأ مث .هايند يف ناك امّيرو «هنيد يف هيلع ةّرضم وه لب «هعفني َلاملا هعمج
 ذحأي «ةمايقلا موي هقوطي ناتبيبز هل عرقأ ًاعاجش هل لفم ةئاكز ٌدْوي ملف الام هللا هاتا نمد :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةمايقلا

 مكلعج اّنِب اوَقِفَنَأَ «ضرألاو ٍتاومسلا ُثاريم هللوإ» .يراخبلا هاور .ةيآلا هذه الت مث كرنك انأ كلام انأ :لوقي -هيقدشب : :ينعي- هيتمزهلب

 مكتاّينب «ريبخ نولمعت امب هللاوإ» مك ِداَعَم موي مكعفني ام مكلاومأ نم اومّدقف «لجو ّرع هللا ىلإ اهعجرم اهلك رومألا نإف ؛هيف نيفلختسم

 . خر ئامضو

3 
 هللأب

 هر

 هيلع لاقو ./؟05/نيح اصلا ضاير/ .هيلع قفتم أفلت ًاكسمُم ٍطعأ مهللا :امهدحأ لوقيف نالزني ناكُلَم ّآلإ هيف ُدابعلا حبصُي موي ْنِماَم» : هع هللا لوسر لاق 18١: ةيآلا
 ./؟78/ .ملسم هاور (مكليق ناك نَم كلهأ ٌّحشلا َنِإف ؛ٌحشلا اوقتاو» :مالسلاو ةالصلا



 ْنِإ اولاق نيذلا ٌلِوق هللا َعمس دقلإ9» 0١
 عير نش هليل كو تا
 :ىلاعت هلوق لزن ال ,#ءاينغأ حنو ٌريقف هل 0

 مس هه ويم اس ع رج رم كه وسلا 2 ص ص سب د هم وه

 امسح ًاضرق هللا ضربقُي يذلا اذ نمط م نغا نحو ريفف هللا نإ ول اق <رزأأ وق هللأ ع م ٌرَفَل

 :دوهيلا تلاق «ةريثك افاعضأ هل هفعاضُي 2 روت كه 1 0 (6 حو و و سا ياس و رع 31 21 وى و

 ؟ضرقلا هّدابع لأسف كبر ّرقتفا دمحم اي لوقنو ٌقحِريَعِب ءايين ا تدقوأ أم بَتكَبَم

 3 - 5 2 هيفا نه 6 5 0 #0 هع «اولاق ام ٌبتكنسإب :ةيآلا هذه هللا لزنأف هس معه ءهياس عال مج ِر 00

 :هلوقب ىلاعت هئرق اذهو ٌديعوو ٌديدهت مكيِريَأَتَم َدَهاَمِي كاد يبل لقارص لا تّراذعاوفوذ

 هللا مهءرجيسو هللا لسر مهتلماعم هاهو ىلا درع سل َ ِءر و 7 70 7 7 رع ين مهرق اذه «قح ريغب ءاينألا مهلسقواطط 2 َنإ[ْلاَف ِِرَلا 7 ٍديِضَنَل مالي َىََلَهَعأَض

 :ىلاعت لاق اذهو «ءازجلا رش كلذ ىلع ٍنايرقيانيتاَي قح لوسرل تمؤنال أ اميل إ هع هَل
 :أ م7 «قيرح ا باذع وقوذ لوهر» رس نس رص وعر ريغ وو ر سر ماس جو دق 00 رو <
 5 #0 ما ل 2. مه. يع 3 هو ا

 سيل هللا ْنأو مكيديأ ثمدق امب كلذإ» تلندبل اي ىلف نم لس مح ءاَج دق لق راثلا هلح
 ًاخيبوتو ًاعيرقت كلذ مهل لاقُي «ديبعللا مالظب 08 نق داييع د رب وريم اس كلَ ىِدَلََيَو رج 5 ا هو 2 2 هل - ا 7 22

 دهع هللا نإ لاق يدلا» 0 ًاريقحتو 70 7 3 2غ
 0 9 9 1 201110 8-0 2 همه ل 1 77

 مس هع 0 200 ملف «مهومتلق ملقا لقت لا حر نَمَف َةَسسيْلامْوَي مكروب أ وتو اَمَتِإ رانبو «متلق يذلابوإ» نيهاربلاو ججحلاب ٠ ب عل سل جمد هد هل < قس «تاتّيبلاب يلبق نم لسر مءاج دق لقط ٍتوملا ٌةَمِيآَد سيمت م ايما تكلا أو ريرلاَو :ءالؤه ًابيذكت ىلاعت لوقي «رانلا هلكأت 2 00 نايرقب انيتاي ىتح لوسرل نمؤن الأ انيلإ تانييبلاب وءاج كيبق نول سر بذ دقف كويزح نإف 'ءاب قي اي كأي هع .٠ ءءء هلأ . «ةيلأب ا ىلا يي سا ورام * 2 ا -

 ةدناعملاو ةفلاخلاو بيذكتلاب مهومتلباق ايدلا لات انت اك 2ك كلل رك الأ نَع

 نوغبت مكنأ «نيقداص متنك نإ مهومتلتو 3 تاكو 7 أس 35-78

 اوزاج كلبق نم لس بدت دقف َكوُبَدك ا 0 0 رسل د 2 7
 َبتِكل ا أونوأ َنِيِذْلَأ نم كرْعَمَتس مكح فن

 كنهوي ال ريدم باتكلاو ريزلاو تاديبلاب عر - 3 90 8 7 ١ و 5 1

 نم كلبق نمب ةوسأ كلف ؛كل ءالؤه بيذكت اري دك ىذا رْشأ تربذأ نمو م لبق نم

 نم هب اوؤاج ام عم ايدك نيذلا لسا هي وع جم ترس ا ا ل سا و

 ءامسلا نم ةاقلتملا بتكلا هيرب هزلاوإ» .تانّيبلا يول روم الاوز سع نم تلا نإفاوقتتو اوريصت نِإَو

 باتكلاوإ» نيلسرملا ىلع ةلّزنملا فحصلاك
 ىلاعت ريخُي : ©١848 ّلجلا حضاولا «ريسملا

 نحل «تومي ال يذلا هدحو ىلاعت وهف «ناف اهيلع نم لك :ىلاعت هلوقك .«توملا ةقئاذ سفن لك :لاقف ةقيلخلا ٌعيمج معي ماع ًارابخإ

 «ًألّوَأ ناك م ًارخآ نوكيف ءاقبلاو ةموميدلاب راهقلا دحألا دحاولا ماركإلاو لالجلا وذ درفنيو ءشرعلا ةلمحو «ةكئالملا كلذكو نوُيوُعي سنالاو

 رانلا نع ٌحِزْحُر نمف ةمايقلا موي مروجأ نوفوت امنإوإ» .تومي [و الإ] ضرألا هجو ىلع ّدحأ ىقبي الف «سانلا عيمجل ةيزعت اهيف ةيآلا هذهو
 ٌريقحتو اهنأشل ٌريغصت اذه «رورعلا حاتم الإ ايندلا ٌةايحلا اموؤي .زوفلا لك راف دقف ةئمجلا لخدأو اهنم اجنو رانلا َبَنُ نم زاف دقف ةْخلا لخدأو

 ءيش يف نمؤملا ىَُي نأ دب ال «مكيسفنأو مكلاومأ يف نوبل : 145 «(ىقبأو ٌريخ ةرخآلاو ايندلا ةايحلا نورئؤُت لبإلم :ىلاعت لاق ام .اهرمأل
 نم باتكلا اوُنوُأ نيدلا نم َنْعَمْسعلوإِ «ءالبلا يف دي ةبالص هنيد يف ناك نإف «هنيد ردق ىلع نموا ىلتبيو ىلهأ وأ هدلو وأ هسفن وأ هلام نم

 مهرمأ مث ,نيكرشملاو باتكلا لهأ نم ىذألا نم مهلاني اًّمع نينمؤملل [ىلاعت هللا نم ةيلست هذه ؛ أ ريثك ّىذأ ٍوكرشأ نيذلا ّنِمو مكلبق

 الف ءركنم نع ىبم وأ «فورعمب ّرمأ وأ ,قحب ماق نم لكو .«رومألا مزع نم كلذ َنِإف اوقتتو اوُريْضت نِإوإ» : هللا جرف يتأي ىتح وفعلاو ربصلاب
 .[هللاب الإ ةَّوَق الو لوح الوزءهللا ىلإ عوجرلاو « هللاب ةناعتسالاو . هللا يف ربصلا الإ ءاود هل امف ؛ىَذّوُي نأ ّدْب
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 ءاوجراف هاّيإو ءاوقتف هللابف «تئاف لك نم ًاكَركو «كِلاه لك نم ًافَلَحو ةبيصُم لك نم ٌءازع هللا يف ْنإ) : :لاقف تآ مهءاج ِهُْيَع يبنلا يفوت اك بلاط يبأ نب لع لاق ©١14: ةيآآلا
 ./١/1475ج ريثك نبا ريسفتأ .مالسلا هيلع رضخلا اذه :يلع لاق مث .«باوثلا ٌمرَح نم باصملا َّنِإف
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 ىلع دهعلا مهيلع ُهللا ذخأ نيذلا باتكلا
 هيلع هللا لص دمحممب اونمْوُي نأ ءايبنألا ةنسلأ
 ذإوط :ىلاعت لاق كلذ اومتكف ٠ «ملسو هلأو

 ُهَنئييَل باتكلا او وأ نيذلا َقاَنيِم هللا ّدخأ

 مهروهظ ءارو ُةوُذِبنف هنوُمُكت الو ساسلل
 اوُدِعُو اًمع اوٌضّرعت «اليلق ان هب اًوَرَتْشاَو

 ِنوُدلاب ةرخآلاو ايندلا يف ريخلا نم هيلع '
 تسئبو «مهتقفص ةقفصلا تسئيف «فيخسلا

 .:1848 «نورتشي ام سئبفإ ءمهُنعيب ٌةعيبلا
 نوُبِحُيو اوتوأ امب نوحرفي نيذلا ّنبسحت الو
 نيئارملا كلذب ينعي «/اولعفي مل امب اودمحي نأ

 نيحيحصلا يف ءاج ام ءاوطعي مل امب نيرثكتملا
 ٍنَم) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 هللا ّنِم ُهْدَْت م اهب ٌرثكتيل ًةبذاك ىوعد ىععذا

 «باذعلا َنِم ةزافمب مهتبسحت الفإل َهَلِق ال
 دب ال لب ؛باذعلا نم نوجان مهّنأ .بسحت ال

 ٌباذع مهلوإ» :ىلاعت لاق اذهو نم مهل
 ٍتاومسلا كلم هللوو 8 «ملأ

 (ءيش لك كلام هناحبس وه «ضرألاو
 ىلع رداقلا وهو «ريدق ٍءيش لك ىلع هللاوإ»
 الو ُهوُباهف ٌءيبش هزجعي الف ٍءيبش لك
 يذلا مظعلا هّنإف هبضغ اورذحاو ةوفلاخُ

 هنم ردقأ ال يذلا ريدقلا ىنم مظعأ ال

 «ضرألاو تاومسلا قلخ يف ْنِإإل
 اهضافخنا يف هذهو ءاهعاَسّتاو اهعافترا يف هذه
 تايآلا نم امهيف امو ءاهعاضّتاو اهتفاثكو
 ليللا ٍفالمخاوإ» ؛ةميظعلا ةدهاشملا

 لوطلا امهضرافتو ءامهبقاعت «رابهملاو
 مصلاك اوسيلو ءاهقئاقحب ءايشألا د كردت يتلا ةيكزلا ةّماتلا لوقعلا «بابلألا يلوأل ٍتايآلإ» نالدتعي مث ءاذه ٌرصقيو اذه لوطي ةراتف ؛ٌرّصِقلاو

 قلخ يف نوركفتيو مهءونجم ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلاإ ١9١: :لاقف بابلألا يلوأ ىلاعت فصو مث «نولقعي ال نيذلا مكُبلاو
 لب ءًائبَع اذه تقلخ ام «ًالطاب اذه َتقلخ ام انّيرإظ .هتردقو قلاخلا ةمظع ىلع ةّلادلا مكحلا نم امييف ام نومهفي ٍ«ضرألاو تاومسلا

 ًالطاب ًائيش قلحت نأ نع [ٌتهزنت] 4كناحبسإل :اولاقف لطابلا نع ُهوُهّرن مث ءاولمع امب اوؤاسأ نيذلاو ءىَتْسُحلاب اوُئسحأ نيذلا يزجتل ؛قحلاب
 حلاص لمعل انقفوو «كتوقو كلوحب رانلا ٌباذع اَنِق ؛ثبعلاو بيعلاو صئاقنلا نع ٌةّرنم وه نّمايو «ٌقحلاب قلخلا ّقلخ نم اي رانلا َباذع انقفإل

 موي «راصنأ نم نيملاظلل اموإط عمجلا لهأل ُهيزخ ترهظأو هتنهأ «هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ اّبرإ» ١4: 7 ميعنلا تانج ىلإ هب'انيدهت
 لوسرلا وهو «ناميإلا ىلإ وعدي ًايعاد انعمس انما مكئرب اونمآ نأ ناميالل يدانُي ًايدانم انعمس اننإ اير *١57: كنم مهل َريِجُم الف «ةمايقلا

 كنيبو اننيب ايف #انتائيس انع ٌرفكو» ءاهزتسا :يأ «َكّيبن اَنِعابَتاو انناميإب «انبونُذ انل رفغاف انّير» هانعبتاو هل انبجتساف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 فلحت ال كنإ ةمايقلا موي انزخت الوإ» كلسر ةنسلأ ىلع «ُكِلْسُر ىلع انتذعّوو ام اتتآو انّيرإ» ١59: 4 نيحلاصلاب انقحلأ «راربألا عم انفوتوإت
 .«(داعيملا

 يف هنودحت يذلا اذه وه :كولملا مهأس للا هثعب اًملف ف ةوبنلا و هب محي ب نامزلا رخآ يف ابين ثعبي هللا نأ انباتك يف ٌدجن ان :كولملل نولوقي اوناك دوهملا نإ :كاحضلا لاق :184 ةيآلا

 كلولملا 4و امب نوحرفي.نيذلا َنبسحتالإ» :ىلاعت لاقف «نئازخلا كولملا مهاطعأف ءاذه ريغ وه :كولملا لاومأ يف ًاعمط دوييلا لاقف ؟مكباتك

 ./8 05/6 /يبطرقلا|/

 نك د
 وع - 4 حصو رخ مع ل ص ل 6-76 > 22

 سيان مسيل بتتكلا ا ونوأ َنِدَلا قسم ُهَلَأَذَحَأ ْدِإَو

 8 وهم ل ِِ ره 00

 تل هيأة وشَو محروم َءآَرو هو دبش ممكنا
 سس خر م ل م

 نومي نذل نسخ ال 7 كروُرئُشَماَم سَ اليل

 قَنإ ا! مب 97 لع 7 و يوككلا

 ِفكَتْخَأَو ِضَرَدْلاَو تَوَمَّسلَ َقَلَخ
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 ضال اَوِت وسلا قاس وُوَكحَقَتبَو مهيوُج لَك
 07 ِراَتلاَصاَدَعاَنَِف َكَسَحبس الِوباَدله َتَقَلَخاَم ابر
 نم َنيِِلاطللاََو حيرت دقت مدمَكَن
 نأ دَمِيإلِل ىِداَي ايوان اََعِحَساَنَِإ ابر 07 ٍراصتأ

 عزكم وُثداَترفَخأ ابرام مُكَيَر أوم
 اَماَْناَءَواَنَبَر را
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 رع خرا هس هس ةعرص رس عرس لس حالا سس ل عرب كل

 9 داعيا فلخت ال قت ِةَمَقْلا مو اوال َكِيَسُر َلَع
 وس لس
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 .ايندلا ضّرع اوذخأي ىتح بذكلا نم



 مهباجأف «مهير مه تاجتسافإل : ١

 نم مكنم لماع َلَمَع غيضأ ال ينأإ» مهب
 :يأ «ةباجالل ٌريسفت اذهو 4 يفنأ وأ ِركَذ

 مكنم لماع لمع ٌعيْضَي ال هلأ اربع مه لاق

 نم هلمع طسقب لماع لك ىفوُي لب «هيدل
 مكعيج «ضعب نم مكشعبإ» .ىثأ وأ ركذ
 راد ىلإ «اورجاه نيذلافإ» ءاوس يباوث يف
 مهقياض «مهرايد نم اوج رخأوإ» ناميإلا

 جورخلا ىلإ مهوؤجلأ ىتح ىذألاب نوكرشملا
 ف اوُدوأوإ» :لاق اذهلو 4م هرايد نم

 ٌليِلَك متم (©7 دليلا فار َفْكَ ذل بلكت َكََرْخَي مهتائيس مهنع َنَرْفكأل اوُلِيقو اوُلاقو يليبس
 اَوهّتأ نذل انكل () دال َسْعيَومَتَهَج َجَهسَوَأَم مث َ

 ايف رِرَكْرمْتَدْلَ اهي نم ىِرجت تت تك م مَع
- 

 >< هس اس مج 00110 2ك

 مدل 3 رار اللريخ هلل هلأ دنِعامو هلو ننْياَلُوُ

 «رامألا اهتحت نم يرجت تانج مهتلخدألو
 ْنذأ الو تأر نيع ال اّمِم «براشملا عاونأ نم

 نم ًاباوثإل .رشب بلق ىلع رطخ الو «ثعمس
 هّنأ ىلع لديل هيلإ هبسنو هيلإ ُةقاضا 44 هللا دنع
 ًاليزج الإ يطعُي ال مركلا ماعلا نإ ءمظع
 هّدنع «باوثلا ُن ٌنْسُح ُةَدنع هللاوط .ًاريثك

 2335 ًاحلاص لامع نمل ءازجلا يح
 «(دالبلا يف اورفك نيذلا ُبّلقت كنرْعي الإ

 نم هيف نوفرتم رافكلا ءالّؤه ام ىلإ رظنت ال
 اذه لوزي ليلق اًمعف ءرورسلاو ةطبغلاو ةمعنلا
 مهلامعأب نينبترم اوحبصيو ؛ «ميهنع هلك
 ١917: ًاجاردتسا اهيف مه دع امّنإف «ةمّيسلا

 سيو متهج مهاوأم مث ليلق است
 نورتفي نيذلا نإإ» :ىلاعت لاق ايو ,داَهمل

 ايندلا يف حاتم .نوُحِلْفُي ال بذكلا هللا ىلع

 تباذعلا مهقيذت مث مهعجرم انيلإ مث ليلق

 نكلإ)ط : «نورفكي اوناك امب ديدشلا

 اهتمت نم يرجت تاتج مه مهب ١ اوقتا نيذلا

 نأل ؛ ؟يفنلا ىنعم هيف مّدقَت مالك دعب كاردتسا 4م هب اوقتا نيذلا نكلإ» ,«راربألل ٌريخ هللا دنع امو هللا دنع نم ًالزن اهيف نيدلاخ زاهنألا

 ابا «رابألل ريخ لا دنع اموإ» .متادلا ُدلخلاو ربكألا عافتنالا مه نوقّتملا نكل ؛عافتنالا ريبك دالبلا يف مهلقت يف مهل سيل :مّدقت ام ىنعم

 ُنِمْوُي ْنَمْل باتكلا لهأ ْنِم نإوإ» :ناميإلا ّقح هللاب نونموُي مهّنَأ باتكلا لهأ نم ٍةفئاط نع ىلاعت ربختي : ١99 [ايندلا يف رافكلا هب بلقتي
 ل نيمضاخ 4 نيعشاخ مهلإ لزنأ امو مكيلإ لرنأ امو :ةمّدقتملا بتكلا نم هب نونمؤم مه ام عم دمحم ىلع لزنأ امب نونمّوُيو ؛هللاب

 كلوأإ» «هتفص ركذو ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحمأب ةراشبلا نم مهيديأب ام نومتكي ال 4ًليلق ان هللا ٍتايآب َنورتشي الإل هيدي نيب نيللذتم

 هاضترا يذلا مهنيد ىلع اوربصي نأ نينمؤملا ىملاعت ُهللا ّرمأ /اوُربْصا اونما نيذلا اهيَأ ايف :7 ٠.١ «باسحلا ٌعيِرس هللا ْنِإ مهّبر دنع مهرجأ مهل

 ءادعألا اورباصُي نأ 4اوُرباَصَو .نينلسم اوُنومي ىتح ؛ءاحرلالو ٍةَّدشل الو ءءاّرضل الو ءاّرسل هِوُعَدَي الف مالسإلا وهو مهل
 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ يفاسنلاو ملسم ىور «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «تابثلاو ةدابعلا ناكم يف ةموادملا يه :ةطبارملا ء«ارطباّرو»

 دعب ةالصلا راظتناو ,دجاسملا ىلإ اًطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ ؟تاجردلا عفريو اياطخلا هب هللا اوحمي امب كربخأ الأ» :لاق ملسو

 .[ح الفلا نم ءاجر ىلع اونوكتلو] «ةرخآلاو ايندلا يف :4نوُحِلِفَت مكلعل هللا اوقتاوإو . (طابرلا مكلذف «طايرلا مكلذف «طابرلا مكلذف ؛ةالصلا

 سا
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 بلق ىلع ٌرطخالو ثعمس ْنذَأالو ثأر ٌنيَعالام اهيفال :هثيدح رخآ يف لاق مث ىهتنا ىتح جلا هيف َفَصَو اسلم هع يبنلا نم تدهش :لاق ٍداعس نب لبس نع : ١و6 ةيآلا

 /8١1/. نيح اصلا ضاير/. يراخبلا هاور .# نع ٍةَرُق نم مه ّيفحأأم سفن ملعتالفإ» :ًأرق مث «رشب



 ءاسنلا ةروس

 .ةنيدملاب ءاسنلا ةروس تلزن :سابع نبا لاق
 ةثدابع يهو هاوقتب ٍهقلخ ًارمآ ىلاعت لوقي ١:

 يقلا هتردق ىلع مهل ًابنمو «هل كيرش ال هدحو

 سانلا اهيأ ايإ» :ةدحاو سفن نم اهب مهقلخ
 سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا
 اهنم قلخوإ» مالسلا هيلع مدآ يهو «ٍةدحاو
 تقل «مالسلا اهيلع ءاوح هو «اهجوز
 :حيحصلا ثيدحلا يفو .رسيألا هعاض نم

 ءيش جوعأ َنأو ,علض نم تقل ةأرملا ْنإ»
 «هترسك هميقت ٌتبهذ نإف «هالعأ علضلا يف

 ((جوِع اهيفو اهب ٌتعتمتسا اهب ٌتعتمتسا نو

 .[اهجوع هيفو «ءابتاسل نع ةيانك اذهو]

 راطقأ يف © ءاَسِنو ًارينك ًالاجر امهنم ٌثبو»

 .مهتافصو مهفانصأ فالتخا ىلع ملاعلا
 «ماحرألاو ؛ هب نولءاست يذلا هللا اوقتاوإف

 اوقتاو «ماحرألاو)» هاّيإ مكتعاطبملل اوقتاو
 مكيلع ناك هللا نإ .اهوعطقت نأ ماحرألا

 مكلامعأو مكلاوحأ عيمجل بقارم وه يقر
 ىلاعت رمأي «مهلاومأ ىماقيلا اوثاوإ# :

 «َملحلا اوغلب اذإ مهلإ ىماقيلا لاومأ عفدب

 اولّدبتت الوإ» :لاق اذهو ءاهلكأ نع ىبنيو
 لاومأ نم َمارحلا اولّدبتت ال 4بّيطلاب ثيبحلا
 ًايوُح ناك هنإ)» مكلاومأ نم لالحلاب سانلا

 الأ مفخ ْنِإوط :* ًايظع اثإ 4ًاريبك
 مكل تباط ام اوحكناف ىمانيلا يف اوطيسقت

 م دحأ رجح بحت ناك اذإ 4 ىنفم ءاسنلا نم

 ىلإ لدعيلف اهلثم ّرهم اهيطعُي الأ فاخو ةميتي
 الإ ّنهوحكني نأ اوُهُن ؛ءاسنلا نم اهاوس ام

 نبي (اوأدعتالا مف نإوإ ًاعبرأ ءاش نإو ثالث ءاش نإو «نيتنث مدحأ ءاش نإ 4عابرو ٌتالثو ىننمإو . قاَدَّصلا يف ّنبملإ اوطيسَفُي نأ

 الأ ىلدأ كلذإ» .بحتسُي د نكلو «َنهنيب ْمْسق بجي ال هّنإف «يراوجلا نم «مكناعأ تكلم ام وأإ» ةدحاو ىلع رصتقيلف :يأ 4ةدحاوفإ»
 ًاسفن هنم ءيش نع مكل َنْبِط نإفإل ءالل بجاو ٍءيشب الإ اهُحكدت ال :يأ ؛ةضيرف 4ةلحن َنِهَتاَقُدَص ًءاسنلا اوتاوإ» : 5 اوروجت الأ 4اولوُعت
 نم ءاسنلاو نايبصلا مهو ءاهفسلا نيكمت نع هناحبس ىبني «ًامايق مكل هللا لعج يتلا ْمكلاومأ َءاهفَسلا اوتؤت الوإط :ه 4ًئيرم ًائيبه هولكف

 كلام ىلإ دمعت ال «مهوشكاو ايف مهوفرزاوإط اهريغو تاراجتلا نم مهشياعم اهب موقت :يأ ؛ًامايق سانلل هللا اهلعج يتلا لاومألا يف فّرصتلا

 :5 ةلّصلاو ٌربلا يف «أفورعم ًالوق مه اوُلوُقوإ مهيلع قفنُت يذلا تنأ ْنكو هكسمأ نكلو ؛مهيديأ يف ام ىلإ رظنت مث كتنب وأ َكّيأرما هيطعتف
 مييلإ اوُعفدافط مهارمأل ًاظفحو مهيد يف ًاحالص 4ًأدشُر مهنم ممسنآ نفت ملحلا :(خاكدلا اوغلب اذإ ىتحإل مهوربتخا «6ىماتيلا اولعناو)»

 :ىلاعت لاق مث .مهغولُي لبق ةردابُم «ةيرورض ةجاح ريغ نم ىماتيلا لاومأ لكأ نع ىلاعت ىبني 4اوٌربكي نأ ًارادبو ًافارسإ اهولكأت الو مهّاومأ
 لكأيلفإ» هنم لكأي نأ اجاتحم ناك اذإ هحلصُيو هيلع موقي يذلا 4أريقف ناك نقول ًائيش هنم لكأي الو هنع 4ففعتسيلف ًاينغ ناك نمو

 مهغولب دعب « مهلاومأ مهلإ متعفد اذإفإ» .هتجاح ردق وأ هلثم ةرجأ ؛نيرمألا لأ لكاي نأ هل :ءاهقفلا لاق .هيلع همايق ردقب «فورعملاب

 ًادهاشو ًابساحم «ًابيسح هللاب ىفكوإل :لاق مث ,هملستو ُهّضِبق امل ٌراكنإو ٌدوُحُج مهضعب نم عقي الكل «مهيلع اوُديشأفإ مهنم َدْشرلا مهسانيإو

 . ًابيقرو

 ةانكتتلا لوف ةرئاؤإل

 ميفرلا افراد وسل

 255506 < ىزَلأَبرأوعَتأ سان هيأت

 دي يلوم 26 ل

 اركان اوظيفلالأ محن( ايد
 نلمس تلو م ِهاَسْنل نومك بام
 أونا( اولوعت ال3 قد كَ مكدَميأ تكلَماَموأ دو

 ُةوُهف سقت هوو يَ صليب ضروس هلا

 ملهم لا كك ءآهمشلأا وما )كيتا
 أواتباو(يلاكورغم لوقو وو مه ومش او اهبف مهو ام
 وضد اَدَسر مهن معَ اَء نو حكي كيوب ًٍِ 0

 َناكموأ ريكي نأاراَديَوااَرَسإآه وماكو مطوع ب
 ادا ورمل لجأ اقم ناكعَو فِفَحَتسلك يع 2 2 ع هس 2
 ©9 اًبيِسَحَسأب ف كو ويلا وُدِهَضأَف جْطوَمأ متل تَعَ 56

 ا/ا/



 طع 26 حصر 4م مي

 اًبيِصْنرثكَوَأ هن 0
 هت 527 هس هه ي7 ملم ع ب 0

 4و دع وقم
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 افعِضةّيِرُد مهِفَلَح َنِمأوكرتْول دل َسْحَسَلَو ()

 69 اديِدَسالوَم أ تلو وفَِصلَهنَلَأٌفاَح
 ٍ اَياَم 0 ا

 حايل

 نايس ب 3 01 دوف

 هك 000 هك 5 هو 1020

 دج تناكنإو كراَم اَنْ : نهلف نيتنثا قوف

 3 ا مل ص حسره 4 عءو »< هب

 نإكرت م سب مم رحاو لكل هي والو فضيل

 تعش م 0 هدوم و هش مم وو

 ثثلا هَمالَف هاوبأ:هتروو د ”اوُمَل ص َمَل ناك 03

 ٍناَدلاولا كرت امم ٌبيِصَن ٍلاجّرللإ» :
 ًءاوس هيف ٌميمجلا .ةيآلا ءاسنللو نوُبرقألاو
 ةثارولا لصأ يف نووتسي ىلاعت هللا مكح يف

 مهنم لكل هللا [ ضرف ام بسحب اوثوافت نإو

 :8 «ًضورفم ًابيصن رْثك وأ هنم ّلَق اميل
 نمم يبرق وذ «ةّمشِقلا ٌرضح اذإوإ»

 حضري «نيكاسملاو ىماتيلاوإ» ثراوب سيل
 نأ لبق كلذ ناك .ٌبيصن ةكرتلا نم مهل

 هللا قحلأف «ثيراوملا اهتخسن مث . «ضئارفلا لزنت
 هلام نم ةّيصولا تراصو «هقح ٌّقح يذ لكب

 .ءاش ثيح هتبارق يوذل اهب يصوي
 ارجو مسملإ ًاناسحإ «4هنم مهوقززافإ

 :9 «ًفورعم ًالوق مه اوُلوُقوظ مهرسكل
 هعمسيف «ٌثوملا ُهٌرْصحي لجرلا يف ةيآلا هذه

 هللا ٌرمأف «هتثروب ٌرضت ةّيصوب يصوُي ٌلجر
 لاق .باوصلل هدّدسي نأ هعمسي يذلا ىلاعت

 نب دعسل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٌريخ ًءاينغأ َكَتْتَرَو َرَّذَ ْنأ َكْنِإ) :صاقو يبأ

 يف وهو «(ساتلا نوفقكتي ٌةلاع مهّرذت نأ نم

 سابع نبا نع حيحصلا ينو .نيحيحصلا
 ؛عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوُّصَع َسانلا نأ ول :لاق

 :لاق ملسو هلآو هيلع هلللا ىلص ؛ هللا لوسر نإ

 ناك نإ :ءاهقفلا لاق .(ريثك ثلثلاو «ثلثلا»

 قوتسي نأ تيملل بحتسا ءاينغأ تّيلا َة ةثرو

 نأ بحتسا ءارقف اوناك نإو «ثلثلا هتيصو يف

 نولكأي نيذلا َنِإإظ ٠١: ّتلشلا ّصقنُي

 مهنوطُب يف نولكأي امنإ ًاملظ ىتاتيلا لاومأ
 لاومأ اوُلكأ اذإ «ًاريعس نولصيسمو ًاران
 ججاتت اران نولكاي امّنِإَف ءببس الب ىماتيلا

 تايآلا هذه نم طبنتسم وهو ؛ضئارفلا ملع ٌتايا ّنه ةروسلا هذه ةمتاخخ يه يتلا ةيآلاو اهدعب يِتلاو ةميركلا ةيآلا هذه : ١ ١ ةمايقلا موي مهنوطب

 لدعلاب مرمأي «نييثنألا ظح لكم ركذلل مدالوأ يف هلا مكيصوُيإل ىلاعت هلوقف .كلذل ريسفتلاك وه امم كلذ يف ةدارولا ثيداحألا نمو «ثالث

 ؛مهدالوأب نيدلاولا ىصوأ ثيح ءاهدلوب ةدلاولا نم هقلخب محرأ ىلاعت هّنِإو .ىننألا نود ركذلل ثاريملا ٌعيمج نولعجي اوناك ةيلهاجلا لهأ ْنِإف ؛مهي

 يفو «ىلوألا قيرطلاب نيئلثلا ناتنبلا ثري نألف ,نيثلثلا ناتنخألا ثرو اذإف ؟كرت ام اَنُّلُت َنهلف نيتنثا قوف ًءاسن نك نإفإ» .مهنم مهم محرأ أمل
 امهنم دحاو لكل هيوبألو فصنلا اهلف ًةدحاو تناك نإوإل نيثلثلاب عيبرلا نب دعس يتنبال مكح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا نأ :رباج ثيدع
 ضرفيف ؛ثاريملاب ناوبألا ٍدرفنا نإ «ثلغلا ملف اوبأ ُهَرَو دلو هل نكي مل نإف دلو هل ناك نإإط [ىوتملا دالوأ عم : :يأ] دالوألا عم «سُدُس

 نمإل» .نوئري الو ّمألاب اوٌرضَأ ؛َسُْدّسلا مهدوجو عم اهل ضرفُيِف «(سُدسلا ملف ةوخإ هل ناك نإفإ» .بيصعتلاب يقابلا بألا ذأيو ؛ثلثلا مُد
 ةيآلا ىوحف نم مهفي رظنلا ناعمإ دنع كلذو ةّيصولا ىلع ٌمّدقم نيّدلا ْنأ ىلع فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا عمجأ ؛# نيد وأ اهب يصوُي ةّيصو لل
 وجرمو عقوتم عفنلا نإ (اعفن مكل ُبرقأ مهيأ نوردت ال مؤانبأو مؤاباإ» .ةّيصولا لبق نيّدلاب ىىضق ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نإو .ةعيرك

 مكح هللا نم ضرف وه ملل نم ةضيرفإل .ثاريملا لصأ يف نيمسقلا نيب انيواسو ءاذهو اذهل انضرف اذهلف ؛رخآلا نم وجرمو عقوتم وه ام اذه ن
 .هبسحب هقحتسي ام ًالك يطعُيو اهل يف ءايشألا عضي «ًايكح الع ناك هللا َنِإإ» هاضقو

 .حيحص ثيدح وهو دواد وبأ هاقر ,(ٌتوقي نَم َعْيِضُي نأ اغا عءرم اب ىفك» : هلع هللا لوسر لاق :4 ةيآلا



 مل نإ مكجاوزأ كرت ام ٌفصن مكلوإلل

 فصن لاجرلا انيأ مكلو دلو ْنف نكي
 نإفإ» .دلو ريغ نع َنْئِم اذإ مكجاوزأ كرت ام

 د نم وأ مكنم :يأ] دلو نه ناك
 و ددعب نم َنكرت ام ٌعيلا مكلفإ
 9 :ىلاعت لاق مث ؛#نيد وأ اهب نيصوُي
 عبرلا يف ءاوسو ءورخآ ىلإ «متكرت ام ُْيّرلا
 عبرألاو ثالثلاو «ناتجوزلا وأ ةجوزلا نقلا وأ
 ثروُي لجر ناك نإرإ» .هيف َنكردشي
 الو هلوصأ ال هيشاوح نم هثري نم :#ةلالك

 أ هلو .دلاو الو هل دلو ال نم وهو .هعورف
 امبنم ددحاو لكلفإل مأ نم تأ وأ
 مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف سُدّسلا

 ةّيقب نوفلاخُي مألا ةوحإو #ثلنلا يف ءاكرش
 اولذَأ نَم نوثري مهّنأ :اهدحأ ؛هوجو نم ةئرولا
 مهّئانإو مهروكذ نأ :يناثلاو .مألا يهو ءهب
 نإ الإ نوئري ال :ثلاثلاو .ءاوس ثاريملا يف
 بأ نوثري الف الف َةلالك ثروي مهتيم ناك

 :عبارلاو .نبا دلو الو دلو الو ّدج الو
 "ع َرْثك نإو ءثلذلا ىلع نودازي ال

 نيد وأ اهب ىضوي ٍةّيصو دعب نمإ» .مهئانإو
 ىلع ال لدعلا ىلع هّنّيصو نكتل «ٌراضُم ريغ
 وأ .هصقني وأ ةثرولا ضعب مرحي نأب رارضإلا

 نمف «ةضيرفلا نم هل هللا ضرف ام ىلع هديزي

 همكح يف هللا ٌداض نمك ناك كلذ يف ىعس

 يف رارضإلا» :ًافرقوم سابع نبا نعو .هعرشو
 هللاو هللا َنِم ةّيصوإ» .«رئابكلا نم ٍةَّيصولا
 هذه 4وللا ُدوُدُح كلتإ» "١: ك«ملح ملع
 ةثرولل هللا اهلعج يتلا ريداقملاو ضئارفلا
 ملو ةثرولا ضعب ذي ملف ءابيف (ُهَلوسرو هللا عطُي نموإل : ىلاعت لاق اذهو ؛اهوزواجتت الف هللا دودح يه هيلإ مهجايتحاو تيملا نم مهبرق بسحب

 ١: 6 «مظعلا زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ ٌراهألا اهتحت نم يرجت ٍتاَن ُهخْدْيل هتمسقو هتضيرفو هللا مكح ىلع مهكرت لب ةليمب اهضعب صقنُي
 امّنِإ اذهو ءهمكح يف هللا ًداضو هب هللا َمكح ام ريغ هنوكل «نيهُم ٌباذع هلو اهيف ًادلاخ ًاران ُهلخَدي هدوُدَُح ٌدعتيو ُهَلوسرو َهَّللا ٍصْعَي نموإ»

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع دمحأ مامالا ىور .ميقملا ميلألا باذعلا يف ةناهإلاب هيزاجي اذهو ؛هب مكحو هللا مسق امب اضرلا مدع نع ردصي

 نإ راّثلا لخديف هلمع ّرشب هل مخيف هتّيصو يف قاَحو ىّصوأ اذإف «ةنس نيعبس ريخلا لهأ لمعب لمعيل ّلجرلا نإ» :ملسو هلاو هيلع هللا لص

 نإ اؤرقا :ةريره وبأ لاق ««ةتجلا لخديف هِلمع ٍريخب هل متخيف هتّيصو يف لدعيف ةنس نيعبس ّرشلا لهأ لمعب لمعيل َلجرلا
 .«نيهم باذع هلوق ىلإ-

 / ٠ 1/5ج هجام نبا ننس ./5 احلاو هجام نبا هاور . (يتمأ نم ٌعَرَتُي ءيش لوأ وهو «ىسني وهو «ملعلا فصن هّنِإف ءاهوملعو ضئارفلا اوُمَلعت» : هلع هللا لوسر لاق : ١١ ةيآلا

 ./؟5؟7/4ج دئاوزلا عمجو

 توملا امهرضحي مث ةنسم نيتس هللا ةعاطب ةأرملا وأ لمعبل لجرلا ّنإ» :م هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينَأ نع يذمرتلاو دواد وبأ ىور 6..اهب ىصوُي ةيصو دعب نمإلم :ىلاعت هلوق

 عايتاةماللا
 ترضجلا

 زاكتتلا 1و تلا

 رب جا م أ
 قبزداطخ َعلَرَكاَم فضي مُكَلَو 0

 امي ٌعْيرلا مكحلف 1مل "هَل داك ديد كرم

 ك3 اهي كيِصْويةَّيِص مو ديمو

 كو ممل كسي أ نإ ٌرشكئاَع لآ كرجل
 تح لا ةقال تسا داك نإف

 صحح و ل سي #آ 006 31-5 موو حس >
 9 ميِظَعْلازوهْلا كِلَدَو اهيف» .-ربرإادخ

 ْلْخَدَي هد عو ٌَدَسَتيَوَمْل ره سلخ

 ذي هدودح دَعَبِيَو هلوسَرو هللا ص عي نرَمَو
 مح وع و 25200010 مس

 539 ربهم بيب كراَذَعَماَو اكهيف دل اَراَن
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 ./١571/1ج ريثك نبا/ .«مظعلا زوفلا كلذإ» - غلب ىتح .- هيراضم ريغ نيد وأ اهب ىصوُي ةيصو دعب نم انهه نم ةريره وبأ أرقو «يراتلا ام بجتف ةيصولا يف نارضيف

 هللا ُدوُدَح كلتو» :مكش



 هلا ني 0000 1 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاوإ» ١6:
 اودبش نإف مكس ةعبرأ يلع اودهشتساف اعتلال وش كا

 نأ ملسإلا ءادتبا يف حلا ناك «#توملا
 يف تسبح ةلداعلا ةنّيبلاب اهانز ٌتبث اذإ ةأرملا 51 ربك ل ةطصدم أو ع

 توت نأ ىلإ هنم جورخلا نم نكمت الف ِتيب 70 هد هج ع رس
 وه ٌليبسلاو ,«اليبس نه هللا لعجي وأ» 01 2 :َدلأَلَعَحم وَ ُتَوَمْلا َنهسوَني َّقَح توسل

 ىور .مجرلا وأ دخلا اهخسن ؛كلذل خسانلا اَباَت نوما كحد هينا 29
 ٌركبلاو «ةراجحل اب م مجر بيلا :دمحأ مامالا

 هك 530 57 و سدس رس 2 ا د < يعكر

 «اهنايتأي ناقلاوإل ١ 2 ٌدلج محاسبون ناك َهَّشآ نإ اَمِهْنَعاوضِرَعَأَف اَحَلَضَأَو
 ربيعتلاو متشلاب :امهوذاف :مو» ةشحافلا 00 رو نص رس لذ 2م سر غر هم سس ركع

 8 2 3 را .٠ 2و ٠ - ا 9

 نا لبق نم نايتفلا يف تلزن .برضلاو هموت َنوُلَمَحي ِذَنِل هللأ ةبّوتلاامنإ 0
 اعزنو اًعلقأ «احلصأو اًبات نإفإ» .اوجوزتي رس مط هدا روم و عع م تب ع هت لس وعم

 «امبنع اوُصرعافإ» هيلع اناك اّمع باكو مهياع هكا بوس اتاي أف بيرق نم سم وبوسي مث .  1هلل 1 2 ١ .5 0
 0 1 ءا أ 5 0 0 ع هدم مج ل1 الا ا
 نمك بنذلا نم بئاقلا نال ءامهوفتعت ال < رذأل ةَبوحلا .. 7 1 و 58 اهحح لع هلأ

 : 107 «ًايحر ًاباوت ناك هللا نإإ» .هل ٌبنذ ال و
 َءوّسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ٌةبوتلا امنإ» توملا جهدح
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 ءوسلا لمع نَمِم ةبوتلا هللا لبقي امّنِإ «ٍةلاهجب رولكغ ءيشاس 4 ودب ق4 بد روم عد ا 1
 "01 م يلا رزافحح تر همي نزلا اإل ءرعلا تبت !لاق
 هللا نإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 1 ذعار هع ءأو 2 لاق دحأ مامإل ىور .برت وهف ءتوما 0 َنِيِزأ اهُمأتي (7) اًميلأ اًباَدَعمَاَتَدَسَعَأ كيلو 5 1 8 . 4 000 62 رو عاود سدس 2 0 ا نود ناك ام 4بيرق نم نوُبوتي مثإ» ةلاهجم 7 ت 0 , 2 و نلتلا؛ > 2
 ع 1 ل ا 00 "رس نب رم نا عمم

 كئلواف# .(ًرغَرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي نهولَصحتاَلو اهرك َءاَسَنلأ اودرت نأ لحال اونَماَء

 «ًامكح ًايلع هللا ناكو مهيلع ُهَللا ُبوتي ياس ايناس عر كسه رو وروي هما بر مس و ل لس جس
 - 2 و - . - م ١ 320 . | مما *» .. | .٠

 نولمعي نيذلل ةبوعلا ٍتسيلوإ» سحمي نيني ِءنهومسلب اءام صعب او 7
 ه1 يقنع 1 5 هلآ آخ وري ح مس سعد رو رورعاو د
 لاق توملا مهذحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا م نه و نإف فو 00

 نم ُسايالا مقو ىتم اَمأ «نآلا تبت ىنإ 7 ًّ 281

 0 ظ0110110111011-
 «صانم نيح َتالو ءٍذئيح ةلوبقم ةبوت الف

 رفاكلا نإ ./ٌرافك مهو نوثومي نيذلا الوإ»

 لحي ال اونمآ نيذلا اهّيأايإ» : 19 اقم ًاديدش ًاعجوم 4أبنأ اباذع مهل اندمعأ كئلوأإ» ءضرألا ءلمب ولو ةيدف هنم لبي ال ورفك ىلع تام اذإ
 نإو ءاهوجوز اًؤاش نإو ءاهجّوزت مهّضعب ءاش نإ ءِتأرماب ّقحأ هؤايلوأ ناك لجرلا تام اذإ [ةّيلهاجلا يف] اوناك ,كاهزك َءاسنلا اونرت ْنأ مكل

 كرتتل «َنهومتيتا ام ضعبب اوُبهذتلإ» ٍةرْشُعلا يف َنُموُراضت ال «َنْهوُلُصعت الوإ» .ةيآلا هذه تلزنف ءاهلهأ نم اهب ٌقحأ مهف ءاهوجّزي مل اؤاش
 رهم هيلع انو ءاهتبحصل ٌةراك وهو ةأرملا هل نوكت لجرلا :ينعي ؛رارضإلاو اهل رهقلا هجو ىلع كيلع اهقح نم ًاقح وأ هضعب وأ اهتقدصأ ام
 كل هكرتت ىتح اهّرجاضُتو اهتيطعأ يذلا قادصلا اهنم عجرتست نأ كلف تنز اذإ ؛انزلا كِةَتيَبُم ةشح افب َنيتأي نأ الِإط .هب يدتفتل اهّرضيف

 نإفإب «هلثم اهب تنأ لعفاف اهنم كلذ بحت اك مكتردق بسحب مكتائيهو مكلاعفأ اوُنّسحو نم مكلاوقأ اوبّيط «فورعملاب ّنهوٌرشاعوو# .اهعلاختو

 ايندلا يف مكل ريثك ٌريخ هيف ةهاركلا عم ّنِهكاسمإ يف كرص نوكي نأ ىسعف «ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجبو ًائيش اوهركت نأ ىسعف َنُصوُمتهِرك

 .«رخآ اهنم ٌيِْصَر ؛ًاقلُم اهنم طْخَس ْنِإ [اهُضِغَيي ال :يأب ةنمؤم ٌنمْؤم ُكِرْفَي ال» :حيحصلا ثيدحلا يفو .ةرخآلاو

 مم.

 اوفحخأ ام ناكف 4 باتكلا نم نوفخت متتك ام أر يثك مكل ني انلوسر مءاج دق باتكلا َلهأاي# :هللا لوق كلذو ءنمحرلاب رفك دقف مجرلاب رفك نم» :سابع نبا لاق ©١: ةيآلا

 ,/ 55 /نامظلا دراوم/ .هحيحص يف نابح نبأ هاور .(مجرلا ةيآ

 2ع هللا لوسر نأ سابع نبا نع ماخلا ىورو يذمرتلا هاور «يلهأل مريخ انأو ءولهأل مريخ مريخ» : هَ مثييَع هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع 8 :ةيآلا
 51/1 ريغصلا عماجلا حيحص (ءاسنلل مريخ م ريخ) :لاق



 َناكم جوز لادبتسا ُمتدرَأ ناو 6

 ةأرما قرافُي نأ عدحأ هارأذإ « جوز
 ٌنُهادحإ مئيتاوإ» اهريغ اهئاكم لدبتسيو

 اًمِم ذخأي الف 4ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق
 لام نم ًاراطنق ناك ولو ًائيش اهقدصأ ناك
 لاق اذهلو ؟ًنيبم غو ًاناتهُب ةتوُذخأتأ)»

 دقو َُنوُدخأت فيكوإل : "5 :ًاركنم هناحبس

 نوذخأت فيكو «ضعب ىلإ مكّضعب ىضفأ
 ٌتضفأو اهيلإ ٌتيضفأ دقو ةأرملا نم قادصلا
 مكنم َنذخأوإ» عامجلا كلذب ينعي ؛كيلإ
 ينو .دقعلا كلذب دارملا ؛ًأظيلغ ًاقاغيم
 ةّبح ةبطخُ يف رباج نع ملسم حيحص

 لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ّيبنلا نأ :عادولا

 مكلإف ًاريخ ءاسنلاب اوضوتساو» :اهيف

 ٌنهجورف مُئالحتساو وللا ةنامأب ٌنُمومُثذخأ
 حكن ام اوحكتت الوؤب :757 .«هللا ةملكب

 تاجوز ىملاعت هللا ُمْرحُي (ءاسدلا َنِم مزابأ

 أطوت نأ ًامارتحاو العا مه ةمركت ءابآلا

 .املع دقعلا درجمب نبالا ىلع مرحتو .هدعب نم
 يف هب ًالومعم ناك ام ِيَفَلَس ْذَق ام الإ»
 هنإإ» .بألا ةأرما نوُمّرحُي ال اوناك ؛ةّيلهاجلا
 :ًاتقم ؛«ًاليبس ًءاسو ًاتقمو ةشحاف ناك

 ًءاسو ,هسفن يف ريبك ٌرمأ وه يأ ؛ًاضغب

 نمف «سانلا نم هكلس نمل ًاقيرط سعب :ًاليبس
 نب ءاربلا نع دمحأ مامإلا ىور «لتقُي هاطاعت

 ريمع نب ثراحلا يمع يب ٌرم :لاق بزاع
 هلاو هيلع هللا لص يبنلا هل هدقع دق ءاول هعمو

 ىبص يبنلا كئعب نيأ مع يأ :هل ٌتلقف ملسو

 لجر ىلإ ينثعب) :لاق ؟ملسو هلاو هيلع هللا

 نبا لاق .رهصلاب مراحماو «عاضرلا نم هعبتي امو «بسنلا نم مراحما مرحت ةيا يه ةميركلا ةيآلا هذه : "7 مَقُنُع ٌبرضأ نأ ينرمأف هيبأ ةأرما جّوْر

 ثانبو خألا تانبو مكمالاخو مكئاّمعو مكتاوخأو مكئانبو مكتاهمأ مكيلع ْتمّرُحإ :أ :ًارقو ءأرهص ٌمبسو ءابسن ٌعبس مكيلع ُتمّرُح :سابع

 مك مومعلا يف لخدتف «ّتنب اهّنإف «مكتانبوإ :ىلاعت هلوق مومعب هيلع انزلا ءام نم ةقولختا ميرحت ىلع ءاملعلا ٌروهمج لدتسا دقو .ةيآلا 4؟تخألا

 مكناوخأو مكنعضرأ يتاللا مُكئاهَتأرل :ىلاعت هلوقو .دمحأو كلامو ةفينح ينأ بهذم وه
 .«بسدلا َنِم مرحي ام ةعاضرلا ّنِم مرحي :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ملسم حيحص يفو «كْئعضرأ يتلا َكمُأ كيلع مرخي كلذك

 يناللا مكئاسن نم مكروجُح يف يناللا مكبئابروإ» .اهب لخدي مل وأ اهب لحد ءاوس ءاهتنب ىلع دقعلا دّرجمب مرحت ةأرما أ «مكئاسن ُتاهَمأوط
 اج ا لوحدلا ليما قل نإ اهب لحد وح مرغالف لا تب يه :ةبسرلا «مكيلع حاتجم الف نيب ملخد اونوكت مل نإف نب مللخد

 نع كلذب زرحي « ؛مكبالصأ نم مهوُمدلو نيذلا مككانبأ تاجوز مكيلع تمّرحو «مكبالصأ نم نيذلا مكئادبأ لئالخ وز اهنب جورتي نأ هل

 ا ا 0

 متيئاءو عير تاّكصَن يداي 0
 رول مير ع 0 عمك 5 هم 2

 22 5 هديا اس 536

 نضفأ دقودنودخ أك تنك م نييك

 دقي مُكحنو حر وأو بَل شحن ص
 يمحو َكَئاَمْأوكَتاَلَو (() اًظيَع
 د حج سس د 076 ردي سب سرس 2 0

 0 ءاسنلا

 مُككد هكأ ْمكحَنِكَع تم مرح (() اليبسم َءآَسَو

 ُتاَبَو كَتَكَكَو كو شكو عطس : تسمو كفاتبو
 مَيَعَصَرََى لأ ْمْكمْهَمُأَو 1 ضل

 در ممر 560008 هي 2

 كوي شلت عل نوير شلت قل

 َنبزل أ مُكيآنأ ُليلَعَو مكِيع حدجك
 ِنْيَصَدْحْلا كربأوْعَمَجَت نأَو كح بلْ نم

 © اهي اروح ناكها كم را[َقَكَس َدَكاَماَلِ
4١ 

 .«(ًايحر ًاروفغ ناك هللا َنإإ8 حاكنلا ين 4 نّْيتخألا نيب اوُعَمحت نأوإ» .ةّيلهاجلا يف مهنوّتبتي اوناك نيذلا ءايعدألا

 هللا تإ» :حيحص دانسإب ةياور ف . يصاعملا يف هحراوج لمعتسيال نا ملسملا ىلع :يا (ٌرْغَْيلف» ُهرِجْر هقريخو «ملسملل راغي ىلاعت هللا نإ» هلع يبنلا نع دوعسم نبا نع : 38 ةياآلا

 ./215/؟ج ريدقلا ضيف/ يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور هللا مّرحام ٌنمْؤملا تي نأ هللا ةريغو ءراغي ىلاعت

 ؛كتدلو يتلا َكّمَأ كيلع مرحب م «ةعاضرلا نم



 تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصخناوإل : قن

 دص تايبنجألا نم مكيلع مرو «مكناهأ ب
 را ع هه م هو 2 0 ا - 0 ا ب

 ؛ينعي مكئامأ ثكلم ام الإ «تاجّورتملا كب تكلم [ِآَسْيلآَن وت دَمَصَحَمْ مخصْلاو
 اذإ ٌنُمٌّوَطو مكل لي هنإف «ّيبسلا ا ذا 2 22111
 انبصأ :يردخلا ديعس وبأ لاق .َنهوُمتَأريِتسا وعمي ل مكحلاذ ءارَواَم مْكَلَّلِحَأَو هللا بنك
 انهركف «جاوزأ نطو «ساطوأ يبس نم ًايبس 000 أم يكسو :م راع نان 0 3

 ع عي سن 5 ٍِ هب برا حْولسم

 ىلص يببنلا اناسف هجاونأ ناو «ٌنيملع عقن نأ 3 07 0
 ةيدأ : . 5 تع اس 220010 270

 يل لإ م ا باك .يذمرتلا 5 .نهجورف انللحتساف 2 0 عر رس حو 2

 هللا ُهَببك ٌباتك ميرحتلا اذه , «مكيلع هللا يأ كيل تام مشع 17

 «مكلذ ءارو ام مكل لجأ مكيلع َمكسيِنأ لوط كو ْعِطَتْنَم َْلْنَمَو 9 اًميِكَح
 لالح مكل نه مراح نم َنْرِكْذ نم ادع ام

 ريغ نيدصحم مكلاومأب اوغعبت نأإ ني يصب كلما نمق تن تكمؤتلا تكصختلا
 نم مكلاومأب اولصحت نأ «نيحِفاَُم رخسو هر و هذآ ذآ

 انفو يرش قيراعلاب عبرأ لإ تاجوزلا 3 0 57 | 0
 520 0 ا 2

 روش نواف نوم نوطيمتسل اح «ةضيرف ه-و -_ و رو 1

 ًءاسنلا اوُنآوإ# :ىلاعت لاق ام «كلذ ةلباقم يف جال بوت باصتا د
 ايف مكيلع خانم الوإ» .4ةلن َنِهِتاقُدَص 4 ع م 6 م 6

 ناك هللا َنإإل ٌعئاس كل وهف ًائيش هنم كل َىْس وشك يمل كلك باَدَعلأ : 00
 3 0 0 برد 7 وعسر 0 2-هل رس سرس حرص مكنم غطتسي مل نموإل :؟ © 4ايكح يلع

 تانصخنلا حكي نأ ةردقو ةعس «الؤط و مل أوُرصَت نآَو كَم 3 معلا

 ْنِمفإ» فئافعلا رئارجلا «تانؤملا لأ نكس يو جرس هر 2 هل ل 20 و 4

 «تانمؤملا مكتايتف نم مكناعأ تكلم ام هدو ديو كَل َنيِبْسِإهَلاَذِي 2

 يكلم يتاللا تاسؤملا ءامإلا نم اوجوزتف 6 ك2 َعهََأَو كَكِلَع بْوبَيَو مكين نم
 ملاعلا وه «مكناجيإب ملعأ ةللاوإ» نونمؤملا 1

 سانلا اهيأ مكل امّنِإو ءاهرئارسو رومألا قئاقحب /
 َنُموُحكنافإ» :لاق مث ,رومألا نم رهاظلا

 اوُسخبت الو مكنم ٍسفن ٍبيط نع ْنهَروهم اوعفدا «فورعملاب َنمروجأ نهوتاو 9: هنذإب الإ ٌجّورْتال اهتم يلو وه دّيسلا نإ 4 َنهِلهأ ٍنذإب

 اذإفإ .ءالحأ «(ٍنادخأ ٍتاذختم الوإ» «يناوزلا ّنُّهو 4تاحفاسم ريغ9» :لاق اذهلو ُتيطاعتي ال انزلا نع فئافع «ٍتاَئَصْحُمإل . ًائيش هنم

 سيلو «تانصحم َّنك نإو ءّدحلا يف رئارحلا نم فصنلا ىلع ءامالا 4تانصحما ىلع ام فضي َنيبلعف ٍةشحافب نينأ نإفإ» َنجّورت 4 ٌنصخأ

 حابُي امّنِإ «مكنم َتَنَعلا يِشْح ْنَمِل كلذوب .ناصخإلا دعب نيسمخ دلحت تنز اذإف «باذعلا َنِمإ» .ُدلجلا نييلع امّنإو «ًألصأ ٌمجر ّنملع

 اهجوزت كرت نإو «مكل ٌريخ اوُربصت نأوإط «عامنلا نع ربصلا هيلع شو انزلا يف عوقولا هسفن ىلع فاخ نمل ةمّدقتملا طورشلاب ءامإلا حاكن
 اهيأ «مكل َنيبيِل هللا ذيرُي# : أ «محر ٌر ٌروفغ ةللاوإ» اهدّيسل ءاقرأ ُهُدالوأ ءاج اهجّوزت اذإ هّنأل ؛هل ٌريخ وهف انزلا نع فكلا يف هّسفن دهاجو

 توتيوإ» اهاضريو اهّبحُي يتلا هعئارش عابتاو ؛ةديمحلا مهقئارط «مكليق نم نيذلا َنَئَس مكيراهي وول مكيلع مر مّرحو مكل لحأ ام نونمؤملا

 .هلاوقأو هلاعفأو هردقو هعرش يف «ممكح ملع هللاوإط مراحماو مثالا نم (مكيلع

 نب لبس نع يراخبلا ىورو حيحص ثيدح وهو( يقبيبلا هاور «ىراصتلا ةّينابهرك اونوكتالو مألا مكب ٌرئاكم يّنإف اوجّوزت» :لِبَع هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع ؟ © :ةيآلا

 ./هدحلاج ريغصلا عماجلا حيحص «ديدح نم متاخب ولو اوجّوزت» :هُتْيَع هللا لوسر لاق :لاق دعس

 ةأرملا مدا نبا ةداعس نم» هلم لاقو .دانسالا حيحص :لاقو مكانلاو دواد وبأ هاور «مألا مكب ٌرئاكم ينإف دوُلولا قبلا ةريثك_ دودولا اوُجوزت» : كلم هللا لوسر لاق :

 ./47و 47/7ج بيغرتلا/ حيحص دانسإب دمحأ هاور ,ثيدحلا (ةحلاصلا



 ةيرثو مكيلع بوتي نأ كبري ةلاوإل
 «ًايظع ايم اوُليق نأ تاوبشلا نوغبتي نيذلا

 ىراصنلاو دوبملا نم نيطايشلا عابتأ ديري
 ايظع اليم لطابلا ىلإ قحلا نع اوليمت نأ ةانزلاو
 يف «مكع َففخُي نأ هللا ذيرُيل 4

 مكل هرّدقُي امو ٍهيهاونو هرماوأو هعئارش
 ؛ءاسنلا رمأ يف «ًافيعض ُناسنإلا َقِلُخ واط

 فيفختلا هبسانف «نهدنع هلقع بهذي

 هسفن يف هفعضل -طورشب ءامإلا حابأ اذههو-

 نيذلا اهمأ ايوه :598 هتمسو همزع فعضو

 «لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ
 اولكاي نأ نع نينئمّؤملا هدابع ىلاعت هللا ىبني

 رامقلاو ابّرلاك لطابلاب ًاضعب مبضعب لاومأ
 فونص رئاسس نم كلذ ىرجم ىرج امو
 ,ضارت نع ٌةراجت نوكت ْنأ الإإل .ليملا
 ّنكل ,ةمّرحغا َبابسألا اًوطاعتت ال «مكنم

 يف اهب اوببستو اهولعفاف ةنعورشملا رجالا
 «مكسفنأ اوُلتقت الوإ» .لاومألا ليصحت
 لكأو هيصاعم يطاعتو هللا مراحم باكتراب

 مكب ناك هللا َنِإإَ» لطابلاب مكنيب مكلاومأ

 نموإ» ٠*: هنع مامنو هب مرمأ اف «أبحر
 هميرحتب ًاملاع 4ًاملظو ًاناودُم كلذ لعفي

 كاران هيلصن ٌفوسفإ هكابتنا ىلع ًارساجتم
 هنم َرذحيلف «ديكأ أ ٌديعوو ٌديدش ٌديدهم اذهو

 «ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكوإ .لقاع لك

 رفكن هنع نوبت ام رئابك اوُبحت ْنإط ١"
 «ًايرك الخدم مكلخ ذو مكتائيس مكنع

 انرفك اهنع متيهُت يتلا ماثالا رئابك متبنتجا اذإ
 دعو .ةثجلا م انلخدأو بونذلا رئاغص مكنع

 ًاملظ مهتيلا لام لكأو ءايرلا لكأو «ةنصحملا فذقو ءفحزلا نم رارفلاو ءاهقح ريغب سفنلا لتقو «هللاب كارشالا :عست يه :لاقف رئابكلا رمع نبا

 «سومغلا نيملاو ءانزلاو «رامقلاو هرمخلا برشك :ةريثك رئابك كانهو] .قوقعلا نم نيدلاولا ًءاكبو ءَرْخَسَتْسَي يذلاو ؛مارخلا دجسملا يف ٌداحلالاو

 .عبسلا ىلإ اهنم برقأ نيعبسلا ىلإ يه لاق ؟ رئابكلا عبسلا ام :سابع نبال تلق :لاق سواط نعو .ةاكرلاو جملاو مايصلاو ةالصلا كرتو «رحسلاو

 مَ تلاق .# ضعب ىلع مكضعب هب ُهللا لّضف ام اوئمتت الوإل *؟ باذع وأ ةنعل وأ بضغ وأ رانب هللا همتخ بنذ لك رئابكلا :سابع نبا لاقو

 «ىتنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع ُعيضأ ال ينأو» :هللا لزنأ مث «ةيآلا تلزنف ؛ثاريملا عطقن الو ؟دهشتسنف لتاقُن ال هللا لوسر اي :ةملس

 هلا َنإفإ ؛ٌباَعَو مرك هنإف (دلضف نبي هلا اولأساوإ» هلمع ىلع ءازج هل لكل «َنبستكا اممم ٌبيصن ءاسللو اوُبستكا امي ٌبيصن ٍلاجّرللإ»

 كرت امثإل ةئرو (َيِلاَوَم انلعج لكلوإ» :*7 هيطعُيف هقحتسي نمب ملع وه ولع ٍءيش ّلكب ناك هللا نإ)» .ثيدحلا يف اك لأسُي نأ ٌبحُي

 -مالسإلا يف هيخأل- لجرلا لوقي نأب ؛نامألا متفلاحت نيذلاو 4 مهبيصن مهوتاف مكنامأ تدق نيذلاوإ ثاريملا نم «نوُبرقألاو ٍناَدِلاولا

 ب ماحرألا ًاولوأو» : :ةيآلا هذه اهتخسن .كلذ حست مث «مالسإلا ءادتبا يف اذه ناك دقو «كثرأو يثرت

 .«ادييش ءيش لك ىلع ناك

 لاقو .يراخبلا هاور (رانلا يف محتقي -قهاش نم :يأ محتقي يذلاو ءرانلا يف هّسفن نعطي ُهَسفن نعطي يذلاو ءرانلا يف اهقنخي ُهّسفن ُننخي يذلا» :ِهَلَِع هللا لوسر لاق :7 ةيآلا
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 1 و 2 عع ك-آ 0 - ١

 ذلا ديٍربو لع بوتي نا ديرب هسأَو
 8 للأدب رب( اميِظَع اليم اوُنِيَع نأ ٍتاوَْشل

 0 7 00 ورا 22

 ااهياتي (9 اًفيِعَص نضال قلخو مكنع

 كر مُكسَنَِي كلونأ ولك أتال أونماَ
 ا ها

 ا ل أن

 كو كيفيت و "سرب
 م ل ل ا 2 0 0 رع

 هللا لِ كلذ َناكَو رايي كرس ملط

 ب سس حلا جس ها را

 هنع نوبت َريابك ونتج نإ © ريس

 )اموال مصل داعي َمُكَسَع

 ل لَ لع مُكَصَم ويملأ َلََصَفاَمْأَوَتَمَكَتاَلَو
 هذآ

 6 ِءاَسّيلِل اسيل أوبست ع ا ام سي ٠

 + ع ١
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 م
١ 0 
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 3 الل 6#

 ناحل تا

0 

1 

١ 
 م

1) 5-5 ١ 

00 

 ا

 كوكي كاك ةَءدِإضكْنِم هلأ اوُلَكَسَو
 7 كاَكرئاَمميَوَماََلَعَجٍنُكِلَو © اًميِلَع
 َمُهْواَتَف فَي َت َدَقَع َنلاَو ترْوْرمَألاَو
 اًديهَّش ِءْىَّس لَك ع َناَكهَنَأ نإ مهن

 م

 0 ./؟ج بيغرتلا/ .«ةّنحلا هيلع ٌتمّرحف هسفنب يدبع َّرَدَب :هللا لاقف هَّسفن لتقف ٌحاَرِج رلجرب ناك» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا نإ» وللا ب باتك ف ٍضعبب ىلوأ مهّضعب



 ٌلجرلا (ءاسنلا ىلع نوُماَّرق لاجرلا» : م

 ملاحلاو اهريبكو اهسيئر وه : يأ ؛ةأرملا ىلع مي
 هللا لصف امبإ» «تججوعا اذإ اهبّدٌؤمو اهيلع

 نم لضفأ لاجرلا نذل « ضعب ىلع مهّضعب

 «لاجرلاب ةصتخم ةوبنلا تناك اذهو ءءاسنلا

 هيلع هللا للص هلوقل ؛مظعألا كلملا كلذكو

 (ةأرما مهّرمأ اَوَلَو م موق حلفُي نل» :ملسو هلاو

 نم 4 مهاومأ نم اوقفنأ عوج .يراخبلا هاور
 مهيلع هللا اهبجوأ يتلا ٍفلكلاو تاقفنلاو روهملا

 «تاتناقإ ءاسنلا نم «تاحلاصلافإ» 9 البس نتعب د ا مُكحَسَعَطَأ نإ ص 7 رْضَأَو

 ا 3 تيما كامي َفاَفْس َمتفِحْنِإَو 00 اييَك ادلع تاكد َّ
 ل تام عتاوكتاوساام سس ه2

 اهظعيلف هل ةضغبما هنع ةضرعلا اهجوز ممأل 5 اربح اًميَِعَناكَ هلأ نإ مهيمن 9 يت

 داره جفا يدجاصملا يئفرزعمرو ١ دونَ اَكِيَس -هيأوكِرتم الوهم أودبَعَو © (©)
 راج كسلا كير ورشا زير كن

 يحلب يِحاَصلاَو حْلاِر أَو َىَرَفْلا ىذ
 "0110 عري 000 0 2-2

 نَم تحال هنلأَنإَم 2 نأ ٌتَكَلَماَم َوٍليِبَسْلَأ ِسَأَو

 2 ا حر
 َتوُمَأَيَو َنوُلَحَب نذل © ] اًروحَه ال امد ناك

 لأ مهام هن ومكحُيَو نخل اكل
5 

 اذإ ؟ٌنُهوُبرضاوإ» ُهَرهظ اهيلوُيو اهعماجي ال
 نأ مكلف نارجه لاب الو ةظعوملاب ّنعدتري

 .ًاكيش اهيف رثؤي ال حربم ريغ ًابرض َنهوُيرضت
 اذإ ًاليبس َنييلع اوغبت الف مكنعطأ نإفإل
 اهنم هل هللا هحابأ ايف اهجوز ةأرملا تعاطأ

 ناك هللا نإ اهنارجه الو ابيرض هل سيلف
 ىلع اوغب اذإ لاجرلل ٌديدمم «ًاريبك ًايلع
 نهملظ نم مقتنملا وهف ءببس ريغ نم ءاسنلا
 يس 2 دكا حاس لوألا َلاحلا ركذ [ةمّدقتملا ةيآلا يفر :"ه

 لاحلا ركذ مث «ةجوزلا نم زوشنلاوروفنلا وهو © اًميِهماباَدَع يفك انّدَتعَأَو و إضف نم
 :ىلاعت لاقف نيجوزلا نم روفنلا وهو يناغلا /4

 نم ًامكح اونعباف امهنيب ٌقاقش متفخ نإوإ»
 وأ قيرفتلا نم هنايري امم «ةحلصملا هيف ام العفيو ءامعرمأ يف ارظنيل لجرلا موق نم ةقثو ةأرملا لهأ نم ةقث ماحلا ثعبي 4اهلهأ نم ًامكحو هلهأ

 الو هللا اودبعاوإلا رح «ًريبخ أ ًابلع ناك هللا ْنِإ امهنيب هللا قفوُي ًاحالصإ اَديِرُي ْنِإإ» :ىلاعت لاق اذهلو «قيفوتلا ىلإ ٌحراشلا فّوشتو «قيفوتلا
 نب ذاعمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا لاق ءأكيش هب اوكرشُي الو هوُدَحوي نأ مهنم قحتسملا وهف «هدحو هتدابعب ىلاعت ُرمأي أيش وب اوكر شت

 اولعف اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام يردتأ مث ءائيش هب اوكرشُي الو هودبعي نأ» :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا :لاق ؟(دابعلا ىلع هللا ٌّنح ام يردتأ» :لبج

 تابارقلا ىلإ ّناسحإلا امهيلإ ناسحإلا ىلع فطع مث «ًاناسحإ نيدلاولابوإل : ىلاعت لاقف نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ىصوأ مث .(مهبّذَعُي ال ْنأ ؟كلذ

 :ىلاعت لاق مث ««ةلصو ةقدص محرلا يذ ىلعو «ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا» :ثيدحلا يفو ؛ ,4ىَترقلا يذيوإ» :لاقف ءاسنلاو لاجرلا نم

 ةبارق هنيبو كنيب يذلا «ىّبرقلا يذ راجلاوإ» ءجيواحلا مهو ؛نيكاسملاوإ» .مبدلإ ناسحالاب رمأف مهيلع قفني نم اودقف مهنأل « ىقاتيلاو»

 ءرفسلا يف ًازاتجم كيلع ري يذلا وه «ليبسلا ن نباوإل ءرفسلا يف قيفرلا «بدحلاب بحاصلاوإو «ةبارق هنيبو كنيب سيل يذلا بتل راحجلاو)

 نأ مهلاومأبنوُلخبي نيذلا)» :7 سانلا ىلع ًاربكتم ًابجعم 4ًاروخف ًالاتخم ناك نَم بحي ال هللا َنِإإظ ءءاقرألاب ةّيصو «مكناميأ ثكلم اموإ»
 دوهيلا لحب ىلع ةيآلا هذه فلسلا ُضعب لمح «هلضف نم ُهَّللا مهاتآ ام َنوُمُتكيو» اضيأ 4لخبإلاب سائلا نورُمأيوإل هب هللا مهرمأ ايف اهوقفني
 .«ًانيهُم ًاباذع نيرفاكلل اندتعأوإلل :ىلاعت لاق اذهو ءكلذ مهئاتكو ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم ةفص نم مهدنع يذلا ملعلا راهظإب

 .دانسالا حيححص :لاقو احلا هاور «يناقلا رطشلا يف هللا قتيلف ءنيد -فصن :يأ- رطش ىلع ُئاعأ دقف ٌةحلاص ةأرما هللا هقزر نم :هَّم هللا لوسر لاق : 4 ةيآلا



 «سانلا َءائر مهاومأ نوقفنُي نيذلاوإ»
 نأو «ةعمسلا مهاطعإب نودصقي نيذلا

 مويلاب الو هللاب نونمؤُي الوؤم مركلاب اوحدمب
 حيبقلا اذه مهُعينص ىلع مهلم> امّنِإ «رخآلا
 اههجو ىلع ةعاطلا لعف نع مهوُدعو
 مهئراقو مهل ىلمأو مه لّرس هّنإف ؛ُناطيشلا

 نّموو# :ىلاعت لاق اذهو «حئابقلا مهل نَسحو
 :"8 4ًانيرق ًءاسف ًاديرق هل ُناطيشلا نكي

 رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ول مهيلع اذاموؤ
 مهّرضي ءيش ّيَأر 4هللا مهقزر امم اوقفنأو
 اولدعو ؛ةديمحلا قيرطلا اوكلسو هللاب اونما ول

 ءاجر «هللاب ناميالاو صالخالا ىلإ ءايرلا نع

 يتلا هوجولا .يف اوقفنأو ؟ ةرخآلا يف ٍهِدوُعوُم
 4ًاملع مهب هللا ناكوإل !؟اهاضريو هللا ابحي

 لب «ِةَرَذ َلاقثم ُملظي ال هللا نإ : ٠
 ةنسح تناك نإ هل اهفعاضيو هل اهفوي

 ةمايقلا موي هل 4اهُفِعاصُي ةنسح كت نو
 لأسن قتلا «أايظعأ أرجأ هند ْنِم ٍتؤيوط)

 موي لوه نع ًاربخم ىلاعت لوقي 4١: ةّنجلا هللا
 ٍةَمُأ لك نم انتج اذإ فيكفإ :هنأشو ةمايقلا

 !؟«ًاديبش ءالؤه ىلع كب انتجو ديبشب
 مويوؤإ» :ىلاعت لاق 5 ؟لاحلا نوكي فيكف
 «#مبسفنأ نم مهملع ًاديهش ٍةَمْأ لك يف ثعبن

 اوصعو اورفك نيذلا ذ وَ زويل : 7
 تقشنا «ضرألا م مهب ىّوَست ول لوسرلا
 لي امو فقوملا لاوهأ نم نوري اّمِم مهتعلبو
 «ًانيدح هللا نومتكي الوؤو يرخلا نم مهب

 ءنم نوتكي الو هراعف ام عيمجي نوفرتعي مهلا

 اوُبرقت ال اونما نيذلا اهيأ ايف :4" اعيش
 ليللا نم تاقوألا ةسمخلا يف ةالصلاب نيرومأم مهنوكل ةيلكلاب ركسلا نع يبنلاب ضيرعتلا :ٌدارملا ؟نولوقت ام اوملعت ىتح ىَّراكُس متن زأو ةالصلا

 ا قلو

 ا هه عمو اس يع يع عم صصر 0-9

 ضان قبل لطيفا . سوال مو
 صرع هم ماد كاس بج اسس رصصعج م

 قطو يلام ا ماَءَولَمتلَعاَذاَمَو 9 اَنيِرَ
 ص 3 6 0070002

 مِظْياكَملَنإ © اًميِلِعَمِهبُمَ 0
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 ص ًااويَرَصَت ا وثمان ماي © اًكيِدَحمَسأ
 9 وحل ام وتس هه ل هلآ 3
 راعال ام اشجال و نولوم ام أوملعت وح ى 2 متناو
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 0 17 سو رك 22 ل هه
 جار 0 ل ملا لع

 ماوي ملك نيل سسك طبت انت يأ
 0 ا

 تاي وأكل | رثَملَأ © ًروُعَع اوُشَعَناك هلأ
 4 مو 4م و ا و حر

 (© ليلا وِضَم أَن [نوُديِربو َةالَصلا َنورَسي يكل

 م6

 ىبن كابن الوؤج .اهيف معوشحخو هريدت مدعو ةءارقلا ِق طيلخت هيف روما نإ ءاماد اهتاقوأ ف ةالصلا ِءادأ نم رمخلا ٌبراش نكمتي "لف ءرابلاو

 وأ ىضرم متثك نإو ءاوأيمتفت ىتحإل ثكم ريغ نم باب ىلإ باب نم ازاتجب نوكي نأ الإ «ليبص يرياغ الإ بنجنل دجاسملا نابرق نع ىلاعت

 هعم فاخخي يذلا وهف مميتلل حيبملا ئضرملا اَمأ 4ًبتط ًاديعص اوُمّميف ًءام اودجت ملف ًءاسدلا مُتسمال وأ طئاغلا َنِم مكنم ٌدحأ ءاج وأ رفس ىلع

 نم مكنم ٌدحأ ءاج وأإ» .ةيآلا مومعل ضرملا درجمب َمّميِتلا زوج نَم ءاملعلا نمو .ءّْربلا ليوطت وأ هنيش وأ وضع تاوف ءاملا لامعتسا نم

 «عامجلا :5 ةرشابملاو ٌسملاو سمللاو «مُتَْسَمْلإَم :ءئىرقو «ءاسنلا مسمالا وأ»  طّوغتلا نع كلذب ىّنك «ضرألا نم نئمطملا ناكملا # طئاغلا

 اوُمّميتف ًءام اودجت ملفإ .ًاضوتي لو ىلص مث هئاسن ضعب َلَبق هْنَأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ٌريخلا ّحصو .ًءاش امب ًءاش ام يّنكُي ُهللاو
 هنم ُلدب ال .هب ريهطتلا يف ءوضولا نم ّلدب مميتلا «مكيرليأو مكهوُجوب اوُحَسْمافظ رجحلاو لمرلاو بارتلا هيف ٌلخدي :ديعصلا بتيط ًاديعص

 رت ملأ : 4 4 مّميتلا مكل عرش هنأ مكل هنارفغو هوفع نمو روف ًاَوفع ناك هللا نإإظ .طقف نيديلاو هجولا حسم يفكي لب «ءاضعألا عيمج يف

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلعهللا هلزنأ اًسع نوُصرِعُيَو ءىدهلاب ؟ةلالضلا نورتشيو» دوهملا مهو باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ

 .ىّدحلا نوكرتتو «نونمؤملا اهيأ مكيلع لزنأ امب نورفكت ول نوّدوي «ليبسلا اولِضت نأ نوُديِرُيو

 نبأ هاور .(هل ىرتشملاو ءامط يرتشملاو ءابنع ّلكاو اهعئابو اهيقاسو هيلإ ةلومحم او ءاهلماحو اهّبراشو ءاهَرصِتعُمو اهّرصاع :ةرشع رمخلا يف هلع هلل لوسر نعغلا» :سنأ أ لاق : 48" ةيآلا

 ٠ ١6/. /9ج بيغرتلا/ .تاقث هتاورو .هجام
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 رّذحُي وه «مكئادعأب ملعأ هللاوط ©

 «ارصن هللاب | ىفكو جر هللا )ل مين

 [دومملا مهو ارفاق نيدلا نمل :4*
 ىلع هنولوأتي :« هعضاوم نع مَِكلا نوفّرحُيإ
 لجو ّرع هللا ٍدارم ريغب هنوُرّسفُيو ,هليوأت ريغ
 انعم " 4انيصعو | انعم ه" نولوقيو مهنم ًادصق

 ا تشم وغ ةحار) مهدانعو مرتك

 - انعار :نولوقي مسهأ نومِهوُي «نيّدلا ٍٍق

 هللا | لص ,يبنلل اًبَس «ةنوعرلا نوديريو «,كعمس

 انعم اوُناق مهنأ ولوإل .ملسو هلآو هيلع
 موقأو مه ًاريخ ناكل انرظناو عمساو انعطأو

 الإ نوِبمْؤُي الف مهرفكب هللا مهعل ْنكلو
 هنع ةدعبم ريخلا نع ةدورطم مهولق اليل

 .مهل ٌعفان ءيبش ناميإلا نم اهل خدي الف
 :2ا/ اعفان انايإ نونمْوي ال مهنأ :دوصقملاو

 امب اونمآ ّباتكلا اوُنوأ نيذلا اهي ايزو

 هلاو هيلع هللا لص دمحم انلوسر ىلع كانلزن

 امل ًاقَّدَصُم» مظعلا باتكلا نم ملسو
 دمحم ةثعبب] تاراشبلاو رابخألا نم «مكعم

 ادّدهتم ىلاعت لاق مث [ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ًاهوُجُو سِمْظَن نأ لبق نمإ» اولعفي مل نإ
 لعجن نأ لبق نم «اهرابدأى لع اهدرنف

 275 نأ لبق نما وأ مهتارو ص مهراصبأ

 را .رابدألا ةيحان ىلإ اهي كلذ عمو

 دقو «دايطصالا ىلع ةليحلاب مهتبس يف اودتعا

 كلذ نود ام ٌرفغيو هب َكَرْشُي نأ ٌرفغي ال هللا نإ :4 8 عنامُي الو ُفَلاخُي ال هّنإف رمأب ّرمأ اذإ 4ًةلوغفم هللا ٌرمأ ناكوإ» ءريزانحخو َةدَرَو اوُُحِسُم
 داقف هللاب كرشُي نموإ» .هدابع نم ءاشي نمل بونذلا نم :يأ «كلذ نود ام رفغيو هب كرشم وهو هيقل دبعل رفغي ال هّنَأ ىلاعت ربخأ ءاشي نمل
 ؟مظعأ بنذلا يأ هللا لوسر اي ُتلق :لاق هنأ دوعسم نبا نع نيحيحصلا يف تبثو «#مظع ٌملظل كرشلا نإ :ىلاعت هلوقك أ يظع ًاثإ ىرتفا

 لاق اذهلو .هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :اولاق نيح دوهملا يف تلزن !؟4مهسفنأ نوكزُي نيذلا ىلإ َّرت ملأ :44 (كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق

 اليف ٍنوملظُي الوإ» :ىلاعت لاق مث ءاهضماوغو رومألا قئاقحب ملعأ هّنأل لجو ّرع هللا ىلإ كلذ ين عجرملا يءاشي نم يكزي ُهَللا لبا :ىلاعت

 هللا ءانبأ مهأ مهاوعدو مهسفنأ مهيكرت ىف 4بذكلا هلا ىلع نورتفي فيك زنا ه٠ ةاونلا ّقش يف نوكي ام وهو «ليتفلا رادقم نزوُي ام

 الأ :شيرق تلاق ةكم فرشألا نب , بعك مدق ال [دوملا مهو] «باتكلا نم ًابيصن اونو نيذلا ىلإ رت ملأ: 0 14أنيم اقِإ هب ىفكوط هؤابحأو

 ىدهأ ءالؤه اوُرفك نيذلل نولوقيو ٍتوُعاطلاو ِتْبملاب نوُم وي ريخ متنأ :لاق ؛جيجحلا لهأ نحنو ام ٌريخ هّنأ معزي هموق نم رتبنملا اذه ىرت
 .هنم ىدهأ متنأو هنيد نم ريخ مكنيد :اولاقف ؟دمحم نيد مأ ريخ اننيدأ دوهيلا رابحأ شيرق تلأس ال كلذو «(ًاليبس اونمأ نيذلا نم

 ٌتعطق كحيو» :لاقف لجر ىلع يِنتُي الجر عمس : هييَع هللا لوسر نأ نيحيحصلا ينو .ملسم هاور «بارتلا نوحادملا هوجو يف اوُيحن نأ يي هللا لوسر انرمأ : :دادقملا لاق : 8 ةيآلا

 .لهداك/اج ريثك نبا ريسفت/ «ادحأ هللا ىلع يكرّيالو ءاذك ُهّيسحأ :ٌلقيلف ةّلاَحَمال ٌةًَبحاص ًاحدام مكدحأ ناك نإ» :لاق مث «كبحاص َقنُع



 نعلي نمو هللا ُمُهَنعل نيذلا كئلوأإب» :7
 ٌرابخإو مهل نعل اذهو «(ًاريصن هل دجت نلف هلا
 ةرخآلا يف الو ايندلا يف مه رصان اال مهتأب

 اذه 4ِكللا نم ٌبيِصن مه مأو هم

 نم ٌبيصن مهل سيل : يأ ؛يراكنإ ٌماهفتسا

 ًاذإفإ :لاقف لخبلاب مهفصو مث ؛ ِكْنْلا

 مهل ناك ول مهنأل 4اريِقت ساسلا نوتؤي ال
 نم ًادحأ اوطعأ امل فّرصتلاو كلملا يف بيصن

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم اهس الو سانلا

 يف يتلا ةطقنلا وهو ءريقنلا المي ام الو ًائيش
 ىلع سانلا نودسحي مأو» :65 ةاوُثلا

 ىلص يبنلا اودسح «هلضف نم هللا ُمُهاتآ ام

 ةوبنلا نم هللا هقزر ام ىلع ملسو هلاو هيلع هللا

 باتكلا مهاربإ َلآ انيتآ دقفإ» .ةميظعلا
 انلعج دقف «ًايظع ًاكلُم مهانيتاو ةمكحلاو

 ةّيرذ نم مه نيذلا ليئارسإ ينب طابسأ يف
 «ةمكحلاو باتكلا مهيلع انلزنأو ةّوبنلا ميهاربإ
 هب ّنمأ نم مهنمفإ»و :0 كولملا مهنم انلعجو

 نَم مهنمف كلذ عمو 4هنع َّدَص نم مهنمو
 مهنمو «ماعنالا اذهو ءاتيالا اذه : يأ ؛هب نما

 .هنع سانلا ٌّدص يف ىعسو هنع ضرعأ نم

 مهدانعو مهرفك ىلع «اريعس مهي ىفكوإل
 فوس اتتايآب اورفك نيذلا نإإف 5

 هتاياب رفك نَم باقع اذه «ًاران مهيلصن
 مهُدوُلج تجضن املك ءهلسر نع َّدَصو

 ؛4باذعلا اوقوُذيِل اهريغ ًادولُج مهانلدب

 نول نيدلج لك نيب ٍدلج ةئام رفاكلل لعجُي

 «ًايكح ًازيزع ناك هللا نإ «باذعلا نم
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاوإل :ها/

 رابمألا اهتحت نم يرجت ٍتانج مُهلِعدنس
 ايف مهإ» نولوزي الو نولوحي ال مهو اهئاجرأو اهجاَجبي عيمج يف رابعألا اهيف يلا ٍنْدَع ٍتانج يف ءادعسلا لام نع ٌرابخإ اذه «أدبأ اهبيف نيدلاخ

 لاق ءقينأ ًابّيَط ًاريزغ ًاريثك الظ 4ًاليلظ ًالظ مهلخدنوإل «ةصقانلا تافصلاو ةليذرلا قالخألاو ىذألاو سافنلاو ضيحلا نم «(ةرهطم جاوزأ

 نأ مرمأي هللا نإ : ه4 (ِدْلُخلا ةرجش-اهعطقي ال ماع ةئام اهّلظ يف بكارلا ريسي

 روذنلاو تارافكلاو مايصلاو ةالصلا نم هدابع ىلع ىلاعتهللا قوقح نم ناسنإلا ىلع ةبجاولا تانامألا َعيمج معي اذهو «اهلهأ ىلإ ٍتانامألا اوُدؤت

 ««كناخ نَم نحت الو «كنمتتا نم ىلإ ةنامألا ٌدأ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .دابعلا هيلع علطي ال هيلع ٌّنَمْوم وه امم كلذ ريغو
 ءارمألا يف تلزن ةيآلا هذهو« سانلا نيب لدعلاب مكحلاب ىلاعت هنم ٌرمأ «لدعلاب اومكحت نأ سانلا َنيِب ٍممكح اذإوإ» .ننسلا لهأو دمحأ هاور

 يلوأو ٌلوسرلا اوعيطأو هللا اوُعيطَأ اونما نيذلا اهأ ايإ) 4 لدعلاب مكحلاو تانامألا ءادأ نم

 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق .ءاملعلاو ءارمألا نم رمألا يلوأ لك يف ةّماع اهّنأ ملعأ لاو رهاظلاو .ءاملعلاو «نيدلاو هقفلا ّلهأ (مكنم رمألا
 فو .نيحيحصلا يف هاجرخأ (ةعاط الو مس الف ةيصعمب رمأ اذإف ةيصعمب رمؤُي مل ام :ةركو ٌبحأ ايف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا» : ملسو

 يب ةرجشل ةنجلا يف نإ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هب مرمأي كدب مكظعي اًمعن هللا نإ .ماكحلاو

 نامل
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 متتك نإو» هتنس «لوسرلاوإ» هللا باتك ىلإ هلا ىلإ ُهوُدرف ءيش يف متعزانت نإفإب .«قلاخلا ةيصعم يف قولحخ ةعاط ال) :حيحصلا ثيدحلا

 نسحأ 4ًاليوأت ٌيسحأو ٌريخإل هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ كاحتلا «كلذإ ًانمْم سيلف اممملإ عجري مل نمف «رخآلا مويلاو هللاب نوضؤَت



 اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ ّرت ملأإل التعقل و

وديري ٌكِلبق نم لزنأ امو َكيِلإ لزنأ امب
 نأ ن

 ا 00 | 50 2ص 02 ل ا

 نم ٌراكنإ اذه !؟عتوغاطلا ىلإ اوثكاحتي "" َكِلإ لأ [ميْويَماَءَمَهَحَأ َنوُمْعْرَي دل َلَِوََمْلأ
 ديري وهو ناميإلا يِعَذي نم ىلع لجو زع هللا 01010000 0

 ىلإ تاموصخلا لصف يف ماحتي نأ كلذ عم توغعطلاىلإأ حسي نأ َنوُدِيِرُب َكِبَق نمل :أآَمَو
 نأ اوُرِمَأ دقوإ» هلوسر ةّنسو هللا باتك ريغ موك يو مَ ل وم ع أ < وسو 4 هير
 توغاطلاب دارملا وهو ءلطابلاب وب اورفكي 7 و كيريو-هباو هنأ أورمأ دَقَو

 ل مرسل 1 هدد لس سوي بج ى امر صوص ى 001
 ًالالض مِهَّلْصُي نأ ُتاطيشلا ةيريوإلا انه نئاام ١ ا امتَمُهلِيقاَذِإَو 59 ادني

 نّمِم نيقفانملا يف تلزن ةيالا هذهو أديعب لس هس ل رج عسل ل مس وع 7م 2 وهم هل م ووم

 ماكح ىلإ اوُمكاحتي نأ اودارأ َمالسإلا اورهظأ تلنع نودَصي نيقفلنملا تيأَر ٍلوسرلا إو هللأ
 ىلإ اًولاعت مه َليق اذإو» 5١: ةّيلهاجلا سا خخ يره ومعمل اس هس رمح ىو

 نيقفانملا َتيأر لوسرلا ىلإو هللا َلزنأ ام ب ةَبيِصَم مهتبلصأ اد َفِيكَف اول ادودص
 20000 0 ا *ردا و او 0 .# مسن مسرم حاسد 2م ل ع وحس هاه مك 006

 كنع نوضرعي «اوُدُص كنع نودصي ا 7 نإ هلل أي هِلَحي كو ءآَجمُت مهي دي َتَمَدَق

 ءالؤهو .كلذ نع نيربكتسملاك اضارعإ دووم وع هر هيما ل رح ع 20

 امّنِإإظ :مهيف هللا لاق نيذلا نينمؤملا فالخب ام هللا ملعي تبذل 8 كلْوَأ 09 اًقيِفوَنو اننسحإ

 هلوسرو هللا ىلإ اوُعَد اذإ ٍنينمؤملا لوق ناك بعام مثتارو حج 00 ع0 22-2 . ورع 70

 5 «انعطأو انعمس ولو نأ مهني مكحيل تمهل لَو ٌمهظِعَو منع ضرعاف مهب 5

 اذإ فيكفإ» :نيقفانملا مذ يف ىلاعت لاق مث الإ ٍلوُسَّز نِماَسْلَس دامو (2) كيلي وق مهِسفنَأ
 . 0 5 5 7 ع 17 - 1 21 -

 بئاصم يف كيلإ ريداقملا مهتقاس اذإ مهب مهسفنااومل ام ذإ 2 و هلل ٍرذِإِب عالمي

 ف كيلإ اوججاتحاو ميمون ب ببسم اقرت وع ا رس 7 ا عسر

 نوفلحيو كيل نورذتعي / ماقؤوتو ًاناسحإ 0 ل كير ََ 002 0 ا
 ىلإ انمكاحتو كريغ ىلإ انباهذب اندرأ ام ونمؤي ال كدرو الف و اميحر اباوت هللا اودجول |١ تلوم (02 امه اتا 7 3

 ساكس 80 0 كا ع 5 هاو يي كل حا رم هس سس ل ا حك

 اًنم اداقتعا ال ةعئاصملاو ةارادملا الإ كئادعأ اور مال متم هس رج اميفَك 5 د وح

 نيذلا كئلوأإ» :57 ةموكحلا كلت ةحصل 2084 ا ا ع لا ا ا 00 0

 مهمزجيسو ؛ نيقفانملا «مهيولق يف ام لل ُملعي اول اميلساوملسو تيضفامم اجرح مهِسَفنأ ف
 «ضرعأفإ :ىلاعت لاق اذهو «كلذ ىلع

 يف ام ىلع مهفتعت ال «مهنعإ» دمحم اي
 نم مهولق يف اًمع مهبناو 4ْمُهَظِعوإ» مهبولق

 تصرف 4عاطيل الإ ٍلوسر نم اناسرأ اموإف : 554 مهل عدار غيلب مالكب مهنيبو كنب ابف مهحصناو «أغيلبًالوق مهيسفنأ يف مه لقوط قافنلا
 َكوُءآج مهسفنأ اوُملظ ذِإ مهنأ ولوإ» .كلذل هتقفو نَم الإ هعيطي ال :ينعي ؛ينذإب الإ ! ّدحأ ٌعيطُي ال 4وللا ٍنذإب» مهلإ لسرأ نَم م ىلع ٌةّتعاط

 لوسر ىلإ اوُنأي نأ نايصعلاو ًأطخلا مهنم عقو اذإ نيبنذملاو ةاَصْعلا ىلاعت هللا دشرُي : «أمحر ًاباّوت هللا اوُدَجَوَل ٌلوسرلا مهل ٌرفغتساو هللا اورفغتساف

 :ىلاعت لاق اذهو مهل ّرفغو مهمحرو مييلع ُهللا بات كلذ اولعف اذإف ؛مهل رفغي نأ هولأسيو «ُةّدنع هلل اوُرِفْغتسيِف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 دحأ نمْوي ال هنأ ةسّقملا ةهركلا هسفنب ىلاعت مسقُي 4مهنيب رش ايف كومككحي ىتح نونؤُي ال َكّبرو الفإل : + «ًايحر ًاباَوت هللا اوُدَجَوَل

 :هناحبس لاق اذهو ءارهاظو ًانطاب هل دايقنالا بجي يذلا حلا رهف هب مكح امف ءرومألا عيمج يف ملسو هلآو هيلع هللا لص لوسرلا َمُكَحُي تح

 الو ةعفادم الو َةَعئاَمُم مهسفنأ يف نودجي الف «مهطاوب يف كنوعيطُي كومكح اذإ (أيلست اوُمْلسُيو تيضق اَمِم ًاجَرَح مهسفنأ يف اودجي ال مثإ»

 . هب ٌتكج امل ًاعبت هاوه نوكي ىح مّدحأ ْنِمْوُي ال هديب يسفن يذلاو» :ثيدحلا يف َدَرَو م «ةعزانم

 ىلإ عوجرلا بحي عزانتلاو فالتخالا دنع اذكو «ةعيرشو ةديقع» نيّدلا رمأ نم ءيش لك يف هُْيَع هللا لوسر ةنس ىلإ عوجرلا بوجو يف ًامكح أرمأ ةيآلا هذه تنمضت :5© ةيآلا

 هب ءاجام عابتا نيبو هنيب لوحي قافنلا نم َّلْعَر هبلق يفف ةنّسلا ىلإ عوجرلا نم َفِنأ ْنَم ٌلكو ؛مالسإلا ماكحأ عيمجل ةلّصفمو ةحضومو ةنّيبم ةَنّسلاف ءكلذ يف قحلا ةفرعمل ةيوبنلا ةّنسلا

 .موقلا يدهلا نم يع لوسرلا



 اوُلَتقا ِنَأ مهيلع انبتك انأ ولو 5
 َِّلِإ هولعف ام رايد نم اوجّرخا وأ مكَسفنأ

 مهْنَأ ساّتلا رثكأ نع ىلاعت ربخُي «مهنم ٌليلق
 نوظعوي رفا مؤلم الام 53 ؛رمألا ةفلاخم ىلع ةلوبحم ةكيدرلا مهعابط نأ هه لس خس و ري وحس خا 2 ك 2 ع للا ا 7 هولعف ا يهانملا نم هنوبكترم مه امب اوُربأ ول
 0 وأ نككي مل امب ىلاعتو كرابت هملع نم اذهو

 0 رس وه مسسو كس 4م سس ل , نم «مه ًاريخ ناكلإل هنع نوبي ام اوكرتو 4 اميهتسم رض مهسدهلو (7) اًميِظَع ارب آَنَدَ هب نورمّؤي ام اولعف مهنأ ولو هب نوظعوُي ام ريح سس لس إل كك هس حا ل حس هم 1 00 رص 10 جور ند مهلنيت أل اذإو ايل اَنيِيَتَدَس أَو مط اريَح ناكل وب اولعف مهنأ ولوط !؟نوكي ناك فيكف ناك
1 

 00 هس وس سس سم 2 3 05211 ياَنُدَل نم مهانيتآل ًاذإو» :5ا/ ًاقيدصت مويلَعُمْسأ مهأ لأ َعَم َكِيِكلْوأَف َلوُسَترلاَو هلأ عِطبَنَمَو ١> كايت دشأوإ» يبنلا باكتراو رمألا ةفلاغ

 نسحو َنيِحِليَّصلاو ءادهشلاو َيقيَرِصل أو نش تلا نم :58 ةجلا (ًايظع ًارجأإل اندنع نم
 4س م يب خ2 1 9 ١ م :دلا ىف «ًايقتسم أطا :

 ١ و هلأ يأ ىرِمُلَْضَقْلا كلذ ©) قبرك ايندلا يف أو ٠ اطارص مهانيدشوإل
 2 207 ٍ ٌلوسرلاو هللا عطُي نقوإط :45 ةرخآلاو
 َمُكصَردِحْأوُدْحْأْنَماَءَنبْدْلَأ اهني (2) اَمِيِلَعََسَ نييبتلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف حرهر م © 3 م رت سس اس ف سول ل مطاع ع يا د 3

 دص 5 8 5
 ته هم وع هه اس روعحج اس م 4 عمو لمع نَم «نيحاصلاو ءادهبشلاو نيقيدصلاو

 نطل نمل نم نإ ('0) اعيميج أ ورفنأ وأ ٍت امن ورفنأت هنع هللا هابن ام كرتو ءهلوسرو هب هلا هرمأ ام يارد هر . 1 1 َ

 ص ها سا 2 م 0 8 هال #
 < َنَلوَقَم ٌلَضَف كبل َنلَو 67 اًديِسَس مومع مح ءءاذهشلا مث .نوقيدصلا مهو

 هو دوس و كا تحلص نيذلا نوحلاصلا مهو «نينمّوملا
 و! نكت تال ىلاعت مهيلع ىنثأ مث ؛مهُنينالعو مهُرئارس

 0 ليس © ا يرو 0 دا هز كنئلوأ نَسحوؤي :ل 06 0ك . يًاَقيِفَر كئلوأ َنُسَحوظ :لاقثف

 اة م 0تيصأَنِإَو تارك راد هنكسي لجو رع هللا نإف ؛هلوسرو
3-1 

 ِ_ 2 هللا دنع خس م ولا نم ٠ لضفلا كلذإب

 0 هو ع حسب م دل وك هد جلع اوذخ اونما نيذلا اهبأ ايظ 1/١: قيفوتلاو
 0 اهب :وُ قوم بهو َلكقم هَل يب نينمؤملا هّدابع ىلاعت ٌرمأي «اوُرفناف عَرذج

 /4 مزاتسي اذهو ,مهّردع نم َرَدَحلا ذخأب
 ريثكتو ِدَدُعلاو ةحلسألا دادعإب مهل ّبهأتلا

 يف تلزن 4ّنطَيَل ْنَمَل مكسم نإوإ» : 7 مكلك «ًاعيمج اوُرِفنا وأإل نيقّرفتم ايارس :يأ ؛ةعامج دعب ةعامج تان هللا ليبس يف ريفنلا
 ُبَلَعَو ةداهشو لتق «ةبيصم مكتباصأ نافإب داهجلا نع َرَخَأت اذإ قفانملا لوقي اذهطو .داهجلا نع ةريغ ءىطبيو هسفن يف [قفانملا] أطبتي « نيقفانملا

 :ا/8" رجألا نم هتاف ام ردي ملو «هللا مَعِن نم كلذ ّدِعَي ؛لاتقلا ةعقو مهعم رضحأ مل ذِإ (ًاديهش مهعم نكأ م ْذإ لع هللا َمعنأ دق لاقإط مكيلع

 زوفأف مهعم تدك ينتيل ايإ» مكنيد لهأ نم سيل أك 4ةدوم هنيبو مكديب نكت مل نأك َنلوقيلإل ةمينغو ٌرصن هللا َنِم لضف مكباصأ يلو
 ليبس يفو» رفانلا نمؤملا «لتاقيلفإ» :/ 5 :ىلاعت لاق مث «هدارم ةياغو هِدصق ربكأ وهو «هيلع لصحأف مهعم مهسب يل برضي نأب «ًايظع ًازوف

 بلغي وأ لتقف هللا ليبس يف لتاقُي نموإط ءمهرفكل الإ كلذ امو ءايندلا نم ليلق ضَرَعب مهتيد نوعبيي «ةرخآلاب ايندلا ةايمسا نورشي نيذلا هللا

 َلّمكت» :نيحيحصلا يف تبث اك «ٌليزج ٌرجأو ٌةميظع ةبوثم هللا دنع هلف ٌبلغ وأ لِي ٌءاوس هللا ليبس يف لتاق نم لك 4 يظع ًارجأ هيت ؤن فوسف
 .«ةمينغ وأ رجأ نم لان امب هنم ٌجرخ يذلا هنكسم ىلإ هعجري وأ «ةّنجلا ُهلخدي نأ ُةافوت نإ هليبس يف دهاجملل هللا

 «هانللحتسا لالح نم هيف اندجو امف لجو ّرع هللا ٌُباتك مكنيبو ,اننيب :لوقيف يثيدح نم ثيدحب ُتَّدحُي هنكيرأ ىلع ًانكتم ٌلجرلا ُكْشوُي» :هييَع هللا لوسر لاق :58 ةيآلا
 ./1/7ج هجاع نبا هاور للا َمّرحام لثم هيَ هللا لوسر َمّرحام َنإو الأ .ةأنم رح مارح نم هيف هاندجوأمو

 نم قفألا يف رباغلا يردلا بكوكلا نوعارت !؟ مهقوف نم فرُغلا لهأ نوعارتيل ةّئدجا لهأ ْنإ» :ِهَْع هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يأ نع امهبحيحص يف ناخيشلا ىورو
 ./977/1ج ريثك نبا/ .!!«نيلسرملا اوَُّدصو هللاب اونمآ اجر هديب يبسفن يذلاو «ىلي» :لاق !؟مهُريغ اهغلييال ءايبنألا لزانم كلت هللا لوسراي :اولاق «مهنيب ,لضافتل برغملا وأ قرشملا



 ابيل َنفَحْضَمَسْمَْوهَمآِ بس نوما كلَ
 ٍةيرَهلاو ذه َنِماَنَجِرْحَأ اَنبر َنوُلوُفي يذلا دلو آملا

 اس ود ها اس سمس جس لس ول بس ا

 لج دو كن نون لأ أ
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 يطيل ل يا )وا اولئمفف

 هس م 00 2 207 02 0022

 ميا كلِ ذأ © ةمسدكردعسا

 2 ُقَوادإلانِلامتلَع بك ووصل اوجيقَ

 َولآَنيَمَولاَوَديَسَح ل سايل َنَوَسْحيمْهْمُم

 ايداع نمل ولجأ ول َلاَتْفْلا امتع تنك
 يم 3 أ ” ىو حس ل ل 06

 اَمَمَيَأ 0 9 اليِنَف كايِنَق نوملظت لوقت انملريخ رحال اولي

 مُهْبصُف نإَوَوَديَسَم ان توزكال ُثَوَمْلأَ مككرري ونون

 هه

8 
 اى 1١ 1 حا - 1 2 1 اعب ا 4

 له
000 

 هللا ليبس يف نولتاقت ال مكلاموإ» :/ه
 ءاسلاو لاجرلا َنِم نيفعسضتسملاو
 ىلع نينمؤملا ىلاعت ُضْرحُي ؟4نادلولاو
 ذاقنتسا يف يعسلا ىلعو ؛هليبس يف داهجلا
 ءاسنلاو لاجرلا نم ةكمب نيفعضتسملا

 لاق اذهلو ءاهب ماقملا نم نيمّربتملا نايبصلاو
 هذه نم انجرخأ انّبر نولوقي نيذلاإ» :ىلاعت

 ملاظلا»» :هلوقب اهفصو مث كم «ةيرقلا
 .. لعجأو ايلو كنذل نم انل لعجاو اهلهأ

 اونمآ نيذلا» :7/5 :ىلاعت لاق مث .ًاريصن

 نوُلتاقُي اورفك نيذلاو هللا ليبس يف نوُلاقي
 يف نولتاقُي نونمؤملا «توغاطلا ليبس يف
 يف نولتاقُي نورفاكلاو «هناوضرو هللا ةعاط

 ىلع نينمؤملا ىلاعت ع مث «ناطيشلا ةعاط
 ٍناطيشلا ءايلوأ اولتاقفإ» :هلوقب هئادعأ لاتق

 ملأ اا «ًأافيعض ناك ناطيشلا َدّيك نإ

 اوُميقأو مكيديأ اوُفُك مه َلِيِق ,نيذلاىلإ رت
 نإ :سابع نبا لاق 4ةاكزلا اونآو ًةالصلا

 يبنلا اوتأ هباحصأو فوع نب نمحرلا دبع
 1 م 0 ّيبن اي :اولاقف ةكمب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 انّريص اّنمأ اًملف نوكرشم حنو ٍةّرِع يف انك هللا اووي ةَكَيَس مهب نوه د نعد م وذاهأ اوفي كهتسح
 ها مك هلك كا كا ا نام 5 ب ماس ءو > يم هيدر لمي ترم 0 هو د 2

 النا 2 دف رفعلب كرمأ ينإف :لاق !؟ةذ)  نوداكيال و وقلا ءلْوُهلاَف هلأ نِعنِملكْلك كِدنِع َنِموِذَه
 هرمهأ ةييدملا ىلإ هللا هلوح ملف ,(موقلا لص 7

 قيرن ذإ ل مويلع بِي ل اب نسكب 5 ازفةنسح نم هيلا ددح اوهعفل يف نب لاضا طيح باتل لتنا  نمَكاص موقفك نوَكَصَم) د وبمن

 دشأ وا هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهم رج اس هس ري ص هس ل تسر و هس رس لح رس علا سم ل
 2 -_ 2 7 " 1 م - 42 م 7 2 1-0

 الول ّلاتقلا انيلع تبتك م ابر اولاقو ةيشخ 3 ادييشو للاب نفثو الوسر سانلإ كانلسرأو كيفن نِف ةَيَس
 اوملسأ موق ءالّؤه] «بيرق لجأ ىلإ انترخأ 5

 :ىنعملاو ؛ةوُهِرك َضرُف اًملف داهملا ضرف لبق
 « ىقتا نمل ٌريخ ٌةرخآلاو ليلق ايندلا حاتم نق» ؛[همدق ناميالا ٍق خسري مل اذه ٌلئاقو هللا نم توما نوشحم | 15 نيكرشملا نم لتقلا نوشحني

 اهيأ) :1/8 ةرخآلا يف مهل بيغرتو ايندلا نع محمل ةيلست هذهو هىازجلا متأ اهنوفوت لب مكلامعأ نم (ًاليِتَق نوملظت الوإط هايند نم ٌريخ يقتملا ةرخآ
 اهملع ْنَم لكل :ىلاعت لاق اك ؛مكنم ٌّدحأ هنم وجني الو ةلاحم ال توملا ىلإ نورئاص متنأ 4ٍةدّيشُم جورب يف مثك ولو ثوملا ْمُككِرُي اونوكت
 اولوقيإ» ٌبدجو طحق يس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقيإل قزرو ٌبصخ «ةنسح مهبصت ْنِإَولا4توملا ةقئاذ سفن لك مو «ناف

 هللا دنع نم ّلُك لكِ ءرمألا سفن يف هل نوهراك مهو ًارهاظ مالسإلا يف اولخد نيذلا نوقفانملا ءالؤه ؛كل اًنعابتا ببسب «كدنع نم هذه

 نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤهامفإ :ءالؤه ىلع ًاركنم ىلاعت لاق مث ءرفاكلاو نمّوملاو رجافلاو ٌربلا يف ٌذفان وهو «هردقو هللا ءاضقب حيمدلا
 هللا َنِيف ٍةنسح نم َكَباصَأ امن 4 :باوجلا لصحيل ناسنألا دج ارلاو# ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوسرل ابطا ىاعت لاق من ؟أظيدخ

 يفو «كبنذب مدآ نبا اي كل ةبوقع َتنأ تالمع نمو هكّلَبَو نمف 4ٌكسفن ْنِمف ٍةمّيس نم كَباصأ اموإل هتمحرو هفطلو هتّنمو هللا لضف نم

 كانلسرأو» .«هاياطخ نم اهم ُهنع هللا ٌرفك الإ اهكاشُي ةكوشلا ىتح ؛ بص الو ْنَوَح الو مه نموا بيصُي ال ديب يسفن يذلاو» :حيحصلا

 .مهنيبو كيب ًاضيأ ٌديهش وهو ؛كلسرأ هنأ ىلع (ًديهش هللاب ىفكوإ) هابأيو ههركي امو ,اضريو هللا هبحُي امو هللا عئارش مهغّلبت «آلوسر سانلل

 .ملسم طرش ىلع حيحص :ماجلا لاق هَنوُبوُلعملا ءافعضلاف .ةّنجلا لهأ امأو ءربكتسم ظاّرج يِرَظْعَب لكف رانلا ٌلهأ اَمأ» :لاق هَ هللا لوسر نأ يناربطلا ىور :ا/© ةيآلا
 ./ه54/7ج بيغرتلا|



 «هللا عاطأ دقف َلوسرلا عطُي نم ٠

 هللا ىلص ٍوامحم هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخُي
 «هللا عاطا دقف هعاطا نم ناب ملسو هلاو هيلع

 هّنأل الإ كاذ امو هللا ىصع دقف هاصع نمو

 ىَحوُي ّيحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ام
 «ًاظيفح مهيلع كاناسرأ امف ىلوت نموت
 : نمف «غالبلا الإ كيلع ْنِإ هنم كيلعام

 8١: باخ كنع ىّلوت نمو ءاجن كعبتا

 نيقفانملا نع ىلاعت ربخي «ةعاط نولوقيوو»
 نم اوُرَرَي اذإفإ ةعاطلا نورهظُي مهثأب
 ريغ مهم ةفئاط ِتّيِبإ» اوجرخ 4كِدنع
 ريغب مهيب اهف ًاليل اورستسا «لوقت يذلا
 امب نوُتيُي ام ٌبتكي هللاوإل كل هورهظأ ام
 .هل ديدهت اذهو .نيبتاكلا هتظفح هب ٌرمأي

 سانلل مهرمأ فشكت الو 4مهنع ضرعأفإ»
 ىفكو هللا ىلع لكوتوإل أضيأ مهنم فحت الو
 لكوت نمل ارصانو اّيلو هب ىفكو «اليكو هللاب
 نوُرّبدتي الفأإ» :8؟ هيلإ بانأو هيلع
 ؛نارقلا رّبدتب مهل ًارمآ ىلاعت لوقي 4نارقلا
 بارطضا الو هيف فالتخا ال هّنَأ مه ًاربخمو

 هيف اوُدِجَوَل هللا ريغ دنع نم ناك ولو
 :يأ ؛اريثك اًداضتو ًابارطضا «ًاريثك ًافالتخا
 نم وهف فالتخالا نم ملاس [نارقلا] اذهو
 نمألا نم ٌرمأ مهءاج اذإوإل :87 هللا دنع
 نَم ىلع راكنإ اذه هب اوُعاَذأ فوحلا وأ

 اهب ربخُيف اهققحت لبق رومألا ىلإ ردا

 ٍفو ,ةحص اهل نوكي ال دقو ءاههشفُيو
 ْثّدحُي نأ ًابذك ءرملاب ىفك) :ملسم حيحص

 ىلإو ٍلوسرلا ىلإ ُةوُدَر ولوإ» .«عمس ام لكب
 رو مكيلع هللا لضف الولوإل هيناعم نم هنوجرختسي « هنوطبنتسيإل» ىنعمو 4 مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ

 هلوسر ىلاعت رمأ «كَسفن اَّلِإ ٌفّلكت ال هللا .ليبس يف لتاقفإ» :84 [عامجإلاو صنلا مدع دنع داهتجالا ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف .«ًليلق الإ

 هلاو هيلع هللا ىلص مهل لاق اك هيلع مهعجشو هيف مهبغرو لاتقلا ىلع «(نيدمؤملا ٍضّرخوإل ةهسفنب لاتقلا رشابي نأب ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ىلع مُهْمَمِه ثعبنت مهايإ كضيرحتب «اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا ىسعو» .(ضرألاو تاومسلا اهضرع ةئج ىلإ اوموق» :ردب وع ملسو

 دْشَأ أ لاوؤ ىادعألا | ةزجانم

 اكلة
 ريم

 ع يسرع رس ل رس سس دص س عج جامد

 كلَ آم كوت نمو أعاد لولا عي نم

 َنمأوَراَدِإَف ةَعاَط وُلوُفَيَو 43 اًظيِفَح َمِهَيَلَع

 بدكم لَم ىلا متعة تن لن

 رك أَو هَل لعق مهَعْضع نيام
 أوُدَجَوا هلأ هَلَحِرنِعْنم نكون فَلا َنوُوَتَدَتي 6

 نَمْلَنيرَمأ َمْهَءآَجاَدإَو (© ريك مَسْعْلوِف

 ل كات اشتلا1وا ٍفوَحْلَأوأ

 ُلَضَفاَلَولَو مهتم ْهَتوظِبْدَتَ َندلأُهَمِعل يمر مدل

 011 لاطتا خقل
 َنيِنِموْلَأ ضْرَحَو َقَمَضناَل إُثْلَكَتاَل هلل يس يف ٌلِئدَفَف

 اَتأذَشَأ ديا أوممك ذل و كا ىَمَع
 .٠ م كَيدَتَسَحةَعَفَس َةَعَفَس ْعَفَسَي نم (02) لا ةدَّسأَو

 مو

 خر > ل اقغ > سو يي هس راس حل وو

 اًهنم لفك مل أ نكي ةئدرم ةعافش عفشي نمو اهنم بديت

 هل لس 02011

 أويحَف يحسب ني 6 يحاَدِإَو (0)اَنقمِءْىَش 6

 هه 7 ل 0 ص يت هه اساس م

 (0)) اًبيِسَحِءَىَش [كلعَناكهّللاَنِإ اهو در وأ اهنم نسح

11 

 00 م 7
 يف ىعسي نم 4اهنم ٌبيصن هل نكي ةنسح ةعافش غفشي نم 8 ةرخألاو ايدل يف مماع زداق ره

 اذإ هوز وأ اهم يسحأب اويحف ةّيحمب م اذإوإ ل. ادي اينح قت مو لك لعل نك . .ضعبل مهضعب سانلا تاعافش

 ءيش لك ىلع ناك هللا َنِإظ .ةضورفم ةلئامملاو ,ةبودنم ةدايزلاف ؛مّلس ام لثمب هيلع اوُدر وأ مّلس اّمِم لضفأ هيلع اوُدرف ملسملا مكيلع مّلس

 الو ءاونمٌوُت ىتح ةّنجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ىلإ هدنسب دواد وبأ ىور . (ًابيسح

 .(مكنيب ٌمالسلا اوف ؟متتباحت هومتلعف اذإ ٍرمأ ىلع مكلدأ الفأ ءاوُباحت ىتح اونمؤت

 ./١/51ج ريثك نبا ريسفت/ ««هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ ْنَم» :ِهّتع هللا لوسر لاق :متاح يبأ نبا ىور 4٠: ةيآلا

 َناطيشلا مثعبتال هن



 اكل لو

 5 خس حنس سس حو 7-0 هم

 هشبل ةَميِفلاِ بَل حيل وهال [هنلإ هللا

 04 4 7 ا ا ا

 ةحص يقفل فكل اَمَه © (09 اًكيَِح 2 |نمقدصأ

 ارفق هيأ نكات بك كو و نتَتف
 هه عر 220 0 وا

 َولاودو نيل اليد اسهل كج نها ضب مَومَ (َلَصَأ
 موج 000 000 2 سوو كت امك نو

 تسيح و هيلو تأ ْذِحََفاكف ءآَوَس نوف اورام

 مورو 2 عسكر 5
 مهول تفاو مهو ذخف الون نو هلل ليبس 2 ليس

 م دوج 0 ار لو 4 ام خل

 0 ارِضضاَكَءاَكلَو منو ذِححَتَت ذجننالو هوم دَّجو ُثيَح

 مكوءآَجوأ قم مب 0 خت كا ولص سلا الإ

 و 7 1
 سولو مم يقي او دقي نأ مهرو دص ٌتَرِصَح

 يق فكنا قمع
 0 ليب سس و َداَلَعَجاَف هسا ْحَوعْلََو

 َوْيَمَأَي نأ نو
 ول اول لل مس اس لل ولا لذ

 ديرب نبررخاءنودجتَس

 1 وُلْعيهَل نك اهيفاوسكأ َةَئنِقْلاَل ورام و مسألل جوار رل يدوس 72 م رص 0 2س
 0171 مى رو 22

0 

 م اًميِمم وتسالي فوط 0

 2 مهم وَ وم
 دو

 هديحوتب ٌرابخإ وه الإ هلإ ال هللال
 نّمضتو تاقولختا عيمجل ةّيإلاب هدّرفتو
 ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيلإل :هلوقل ًامَسَق
 هلمعب لماع لك يزاجُيف «هيف َبيَرال
 دحأ ال !؟4ًانيدح هللا نم ٌقدصأ نمو

 هديعوو هدعوو هربخو هثيدحل يف هنم قدصأ
 هللاو نيتنف نيقفاحلا يف مكلامفط

 دق اوناك موق يف تلزن ؟#اوبسك امب مهسكرأ
 «نيكرشملا نورهاظُي اوناكو «مالسإلاب اوملكت
 نورهاظُي مهْنِإف مهولتقا :نينمُؤملا ضعب لاف

 :نينمؤملا نم ٌةف تلاقو .كٌردع مكيلع
 ؟هب متملكت ام لثمب اوملكت دق ًاموق نولعقتأ

 ءيش نع نيقيرفلا نم ًادحاو ىبني ال لوسرلاو
 مهعقوأو مهّدر «مهسكرأ ةللاوإ» .تلزنف

 نم اودهم نأ نوديرتأإ» «لطابلا مهعابتاو
 «ًاليبس هل َدحت نلف هللا للضي نمو ُهللا لضأ

 هيلإ هل صلخم الو ىده لا ىلإ هل قيرط ال

 نونوكتف اوٌرفك [5 نورفكت ول اوُدَوإل 4
 متنَأ اووتستل ةلالضلا مكل َنوُدَوَي مه «ًءاوس
 مهتوادع ةّدشل الإ كاذ امو ءاهيف مهاّيإو
 اوذخعت الفإ» :ىلاعت لاق اذهو .مكل مهضغبو

 نإف هللا ليبس يف اورجاهُي ىتح ءايلوأ مهنم
 ٌرفكلا اورهظأو ةرجملا اوكرت 4اولوست
 الو مهو دجو ُثيح مهولعقاو مهوّدخفإل
 مهولاوت ال «ًاريصن هلو ًايلو مهنم اوذختت

 ءالؤه نم هللا ىنثتسا 9 «كلذك اومادام

 موق ىلإ نوُلصي نيذلا الإ ٠: :لاقف
 اوزّيحتو اوأد- نيذلا الإ 4قاثيم مهنيبو مكنيب

 نينثتسملا نم نورخا موق ءالؤه ؛ةيآلا «مهرودص تّرِصَح كوؤاج وألف مهمكحك مهّمكح اولعجاف ةمذ دقع وأ ةنداهم مهنيبو مكنيب موق ىلإ

 مه لب ,مكعم مهموق اولتاقي نأ اضيأ مهدلع نوبي الو «مولتاقُي نأ نيضغبُم ؛ةقّيض مهرودصو فاصملا ىلإ نوؤيجي نيذلا مه « ءمهلاتقب رمألا نم

 اوقلأو مولتاقُي ملف مولزتعا ٍنِإفإ» مكنع مهفك نأ مكب هفطل نم [اذهو] «مولتاَقلَف مكيلع مهطّلسل هللا ءاش ولوج .مكيلع الو مكل ال

 نوديري نيرخآ نودجتسإ» كلذك مهلاح تماد ام مهولتاقت نأ مكل سيلف «ًاليبس مييلع مكل ُهّللا لعج امفإإ ملام 4ملّسلا مكيلإ

 مالساإلا نورهظُي نوقفانم موق ءالؤه نإ «كفلوأ ةّين ريغ ءالٌؤه ةّين ّنكلو .مهمّدقت نمك ةرهاظلا ةروصلا يف ءالؤه «4مهَموق اوئمأيو ونمأي نأ

 .كرشلا انهه ةنتفلاو .ابيف اوكمبنا «اهيف اوُسكرأ ةنتفلاىلإ اوُدُر املكإ» «نطابلا يف رافكلا نوعناصُيو مهلاومأو مهئامد ىلع مهدنع كلذب اونمأيل
 نيأ #« مهومتفقث ثيح مهولتقاوإ» ءارسأ « مهوذخفإو لاتقلا نع 4 مهيديأ وفكيو» ةنداهملاو حلصلا 4مَلَّسلا مكيلإ اوُقلُيو مولزتعي , نإفإ»

 .ًاحضاو ْانيب (ًانيبم ًاناطلُس مييلع مكل انلعج مكئلوأوإ مهومنيقل

 نمو ءًاصلاخ ًاقفانم ناك هيف ّنك نم ٌعبرأ) :حيحصلا ثيدحلا يف يذلاك «لامعألا قافن كانهو ءرانلا نم لفسألا ردا يف هبحاصو «ةديقعلاو بلقلا قافن انه قافنلا : 84 ةيآلا
 ./١1١71/نيحلاصلا ضاير/ .هيلع ٌقفتم ءارجف مصاخ اذإو ءٌرَدغ ّدهاع اذإو «ناح نما اذإو ءبذك ثّدح اذإ :اهعدي ىتح قافنلا نم ةلصح هيف تناك ّنبنم ةلصخ هيف تناك

 0 مثن معو مم 00 .ِ 2 را مم معنا هل 8 0010 8 1ك لك . لبالص ا ها اعل 0 55

 دمحأ هاور ارش ْنَمْوياَلو ُةريخ ىجزمال ْنَم مرشو مرش ُنَمْوْيو ةريخ ىَجرُي ْنَم مريخ ؟ك رش ْنِم مرمج مر بخأ الأ» :هتيَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع 4١ :ةيآلا
 ./١/6508ج ريغصلا عماجلا حيحص/يذمرتلاو



 اّلِإ ًابمؤم َلتقي'نأ نمؤمل ناك اموإ»

 هجوب نمّؤملا هاخأ لعقي نأ نمو سيل «أطخ
 لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث ام «هوجولا نم
 ُمَد لحي ال» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا
 يأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشي ملسم ءىرما
 سفنلا :ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر

 قرافملا هنيدل كراتلاو «ينازلا ٌبيغلاو ءسفنلاب
 ثاللثلا هذه نم يش عقو اذإ مث «(ةعامجلل

 كلذ امثاو «هلتقي نأ ةيعرلا نم دحأل سيلف

 «ًأطخ الإ :ىلاعت هلوقو .هبئان وأ مامالا ىلإ

 اَلِإو «لوألا نم سيل] ٌعطقنم ٌءانثتسا وه
 ةّتبلأ هلتقي نأ هل ناك ام :ريدقتلاو ءنكل :ينعي
 ٍلتق نمو» «[اذك هيلعف أطخ هلتق نإ نكلو

 ةملسُم ٌدَيِدَو ةنمؤم ةبقر ٌريرحتف طخ ًانمؤم

 ؛ًأطخلا لتق يف نابجاو ناذه «هلهأ ىلإ

 مظعلا بنذلا نم هبكترا امل ةرافكلا امحدحأ

 .ةنمؤم ةبقر قتع وهو اطخخ ناك نإو

 نع دمحأ مامإلا ىور .ةّيّدلا يناثلا بجاولاو

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نبا

 «ضاخت تنب نيرشع :ًاطخلا هيد لعج ملسو

 تدب نيريشعو ءاروكذ ذ ضاخم ينب نيرشعو
 بحت ةيدلا هذهو .ةقح نيرشعو ةعذج نوبل

 لجرلا ةَلقاَعَوَ هلام يف ال لتاقلا ةلقاع ىلع

 اهب [هتثرو :يأ] «اوقّدِصي نأ الإإ» .[ُهُئصع

 دا ل نا
 اكل لو

 70 جم حس ع >2 ع لو
 تتاح نإوّونم حك ٍةَمَؤُمَةَبهَرْررحَسَف سموم َوْهَو

 م و ل 7 رع دس سس سس ل دوس <

 هاه 4 ريم رس

 نصف وصوم ةَبمَردِرْحكَو هيما لإ

 دق رس
 0 0200603 2 رو حام 2 22

 20 و هنود يبتسم نْئ رِهَس ْماَيِصَف

 + ري جرس ماس رج 2

 اَتوؤُم ا نمو 9 اميكصح اًميلعلل هَل

3 27 20000 
 ريو

 اه
 أول وفن الو أويَسيَيف هلأ ري 2 لأ
 وم دوعَسلك يووم جاع اس - 2 رجول 1 ّنَمِل

 يكف ْداََعَم مَ 0 هه 06 4 27 0 تل حب
 يي 4 رص

 مكل ٌودع موق نم ناك نإفإب .بجت الف

 2 ا ايم 21 هم ع 0 0 7 2

 09 اريج تر ولم اَمِي كمن ترااونيبتف لهأ رافكلا نم هؤايلوأ نكلو انمّوم ليتقلا

 هم ةبقر ريرحت لتاقلا ىلعو مهل ةيد الف برح

 مكنيب موق نم ناك نإوو» .ريغ ال ةنمؤم
 ؛ةنمؤم ةبقر ريرحت لتاقلا ىلع بجيو ءًرفاك ناك نإ اذكو ةلماك َةَيِدَق ًانمؤم ناك نإف ؛مهليتق ةّيد مهلف ةنده وأ ةّمذ لهأ نم :يأ 4قافيم مهنيبو

 مكح ىلاعت نّيب ال مث .4ًأيكح ًايلع هللا ناكوإط ءأطخ لتاقلا ةبوت هذه هللا َنِم ةبوتإ» ءامهنيب راطفإ ال 4نيعباتتم نيرهش مايصف ذجي مل نمفزم
 يطاعت نمل ديكأ ٌديعوو ٌديدش ٌديدهع اذه ؛ةيآلا (متهج ةؤازجف ًادّمعتم ًامؤم لعقي نمو 8.7 :لاقف دمعلا لتقلا نايب يف عرش أطخلا لعقلا
 نوهأ ايندلا ٌلاَوَّرَل» :أبنم دج ةريثك لتقلا مرت ف ثيداحألاو هللا باتك يف ةيا ام ريغ يف هللاب كرشلاب نورقم وه يذلا ميظعلا تبنذلا اذه

 رم :لاق سابع نبا نع :4 «راّلا يف هلا هيكل ملسم لجر لتق ىلع ,ضرألاو ٍتاومسلا لهأ عمتجا ول»و (ملسم لجر لتق نبي هللا دنع
 هيلإ اودمعف هام دَوعتيل الإ انيلع مّلسُي ل :اولاققف « «مييلع ملف هل ًاتغ ىعري ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم رفنب ميلس ينب نم ٌلجر
 ىَقلأ نمل اول وقت الو اوني هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :ةيآلا هذه تلزتف « ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ همنغب اوتأو هولتقف

 اذإ» :دادقملل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :سابع نبا لاق .ةمينغلا كلت «(ايندلا ٍةايحلا ضّرت نوغتبت ًانمؤم تسل َمالَسلا مكيلإ

 ّنمف لبق نم متتك كلذكإل !؟(لبق نم ةكمب كئاميإ يفخُت تنك كلذكف ؟ئلتقف «هناميإ ٌرهظأف رافك موق عم هنامإ يفخُي ٌّنمٌؤم ٌلجر ناك
 «ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نط مّدقت امل ٌديكأت 4اوّيتف هموق نم هيفخُيو ُهَناِمِإ ّرسي يذلا اذهك لاحلا هذه لبق نم متنك دق «مكيلعُللا

 .ديعوو ٌديدهع اذهو

 هضرأ لهأو.هتاومس ّلهأ نأ ولو» :هيف دازو «يقيمبلا هاورو .نسح دانسإب هجام نبا هأور ,(ٌقح ريغب نمؤم لتق ْنِم هللا ىلع ٌنوهأ ايندلا ١ كلاورل» :هَلْلَع للا لوسر لاق : 319 ةيآلا
 ./؟58535/9ج بيغرتلا/ .هّرانلا هلا مهلخدأل نمؤم مد يف اوكرتشا



 ا

 مم 4 2 حوجحصر م 31 خصر رس هي

 وقهر لود َنيِنِمْؤَمْلا نس ِمَنوُدِعَْفْل اى َوَنْسَماَل

 نيسمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الوب ه2

 هللا ليبس يفذو دهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ

 يلوأ ريغإ» :ىلاعت هلوقف «مهيسفنأو مهلاومأب
 ةحيبملا راذعالا يوذل اجرخم راص ررضلا

 مهتاواسم نع جرعلاو ىمعلا نم داهجلا كرتل ومب َنِرِهْلامَماَلَصَم . نو هوما هم (لِبَمِف 70 20 00 70 0
 ىلاعت ربخأ مث (م ةنأو مهياوماب نيدهاجملل و20 ه2 2 مو 7100 رجس ل يعم دس هر

 حيحص يفو ؛نيدعاقلا ىلع نيدهاجما ةليضفب هلل[ لًصفو دعواه نيدلعامل ١ لع هفنأو
 ميك رول < نب لصالح رس

 يمليه ةرفغمو هن تنجر د بئر 6 اًميِظعاَرَجأ
 528 م 1004 و همر ل

 هكيتلملا هس ندا (7) 9 ًسيحرموَعُهعأَنكو ةمحرو
 211010 َنيِفَحضَسسُم كولا م 2 همام 4

 00 000 را 2 8 مس لوس كل هس يد وع

 مهنوُأَم َكِي يمال سوا شل لا

 هلاو هيلع هللا :ىلص هللا لوسر لاق يراخبلا

 رييسم نه متري اه ًاماوقأ ةئيدملاب َّنإ) :ملسو

 :اولاق هيف مكعم مهو الإ داو نم معطق الو

 ٍمهَسْبَح معن : :لاق ؟ هللا لوسر اي ةنيدملاب مهو

 ةّنجلا «ىتشحلا هللا ّدعَو ًالكر» .«ُرْذَعلا
 نيدهاجملا هللا لف .ليزسلا ًءازجلاو

 هناحبس ربخأ مث (ًايظع ًارجأ نيددعاقلا ىلع
 8 م ل ام عسا م يحج سد را 000

 هنم ٍتاجردإ» 5 :لاقف هب مهلّضف امب ٍلاَحْيلأَ ِمَنيِفَعَصَتَسمْلا ال 9 اريصم تَءاَسَو

 (07) اليس تودي هلي نوعا نالوا آسنِلأَو
 20 وس ويم حو اس سر امد مَع 202 َكِيلَوَ

 0 اروفعاوفعهللأ تاكو مهمعوفعي نأهّلل

 0000 2240 م < نبم 0-2 سو سد

 كسور امعارم ٍضرل أيدل ديم فرم

 يو .«أمحر ًاروفغ هللا َناكو ةمحرو ةرفغمو

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق نيحيحصلا

 هللا اهّدعأ ةجرد ةئام ةنجلا قف نإ :ملسو

 م نيتجرد لك نيب ام ؛ هليبس يف نيدهاجملل

 نيذلا نإ :917 «ضرألاو ءامسلا نيب

 موق مه « مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت ول هكر د بث ول أوسرو ره 8 رو 2س > وو جس هه آ

 ؛مهمالسإ نوفخُي اوناكو اوملسأ ةكم لهأ نم 2 در دي مث لوس وول لإ ارجاهم ديبي جرح نمو

 بيصافق مهعم ردب موي نوكرشملا مهجرخاف 71 ا 0 ع1 و 1 1 هور

 انباحصأ ناك : نوملسملا لاق «ميضعب مايرضاذإو جنو درر نكون مرجا عقو م 2 ا ]اميحباَر ومعدل ىو
 8 اا 1 0 رع جم

 ل ةولَصلا نم أورصقت 9 نأ حا + 5كَعسيلَق ٍضْراْلا ف
3 

 .ةيآلا تلزنف مهل اورفغتساف اوهركأو نيملسم
 2 سس جرو 05 م "17 ا نم يقب نم ىلإ بتكف :سابع نبا لاق

 ءاوجرخف مهل رذع ال ةيآلا هذبب نيملسملا (7) اًمييْماَوَدَح كل أوناك يع لا نإ ا ورفك َنيِذِل أ مكيفين
 هذهو .ةّيَقثلا مهوطعأف نوكرشملا مهقحلف 5

 ينارهظ نيب ماقأ نم لك يف ةّماع ةيآلا
 مثكم َمِل «مثنك مف اولاقإلل ةرجحلا هكرتل عامجإلاب ًامارح ٌبكترم هسفنل ملاظ وهف نيّدلا ةماقإ نم ًانكمتم سيلو ةرجحلا ىلع رداق وهو نيكرشملا

 هللا ضرأ نكت ملأ اولاقإ» ضرألا يف باهذلا الو ءدلبلا نم جورخلا ىلع ردقن ال 6 ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاقإل ؟ةرجحلا متكرتو انهاه
 اوردق ولو «نيكرشملا يديأ نم صّلختلا ىلع نوردقي ال مهن كلذو «ةرجملا كرت يف ءالؤهل َر ٌرذع ةيآلا هذه :944 ةيآلا ؟4اهيف اورجابتف ًةعساو

 زواجتي  مهنع رفعي نأ هللا ىسع كناوأفإ : 49 ًاقيرط «ًاليبس نودتبي الو ةليح نوعيطتسي الؤط :ىلاعت لاق اذهلو «قيرطلا نوكلسي اوفرع ام

 «أرينكأ امَعاَرُم ضرألا يف ذجي هللا ليبس يف راهي نموإلل ٠ «ًاروفغ ًاوفع هللا ناكوإلل ةبجوم [هللا نم] ىسعو «ةرجهلا كرتب مع
 ًارجاهم هتيب نم جرخي نمموإ» قزرلا «ةَعَسوإ» «ءادعألا هب مغارُيو .هب صّلختي «هركي اًمع ًاحزحزتم :يأ «ضرأ ىلإ ضرأ نم لّوحتلا :غارملا
 نم ُباوُثهللا دنع هل لصح داقف قيرطلا ءانثأ يف تامف ةرجفلا ةّينب هلزتم نم جرخي نّمو (هللا ىلع هرج حقو دقف ثوملا ُهَكِرذُي مث هلوسرو هللا ىلإ

 سيلف دالبلا يف مترفاس اذإ «ةالصلا نم م اورّصقت نأ ٌحاَتُج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اذإوإل ١ ٠ أحر ًاروفغ ُهللا ناكوإل ءرجاه
 هللا لوسر ٌتلأس :باطخلا نب رمع لاق .رفسلا يف ةالصلا رصق ىلع اهب روهمجلا لدتسا .ةّيئانث ةيعابرلا لعجُت نأب ءابيف اوففخت نأ حلانجم مكيلع

 َنِإ «اورفك نيذلا ُمكسفي نأ مُتْفَح نإإ» .ملسم هاور (هتقدص اوُلبقاف مكيلع اهب هللا قّدصت ةقدص» :لاقف «كلذ نع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 .ةعكر ريصقتلاف ؛ةالصلا نع هوُبَفي نأ اورفك نيذلا نم فاخُي نأ الإ لحي ال ؛ ءريصقتلا مات يهف رفسلا يف نيتعكر ٌثيَلُص اذإ ةالصلا

 ٠١/. مقر دواد يبأ حيحص/ .(لايمأ 7 خسرفلاو) نيتعكر يلصي خسارف ةئالث ةريسم جرخ اذإ هُم هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع ٠١١ :ةيآلا



 نع سابع نبا ٌتلأس لاق كامس نع 7
 ةعكر ةفئاطب مامإلا يلصي :لاقف ةفاخلا ةالص

 هيفا مس ل خل دب هس # م 207 عسب ىلإ ءالؤهو ,ءالؤه ناكم ىلإ ءالؤه ءيجي مث
 ةفياط مقنلف: صل مهل تمقأف ّميِف تكاد 1 2 /

 ا

 ون وكل أوُذَجَس دَيَساَدِإَومُهحِلسأأَ َدْخأيَلَو َكَحَمْمَهْتَم ةالصو .ةعكر ةعكر ةفئاط لكلو ناتعكر 08 . ري 1 ةعور مسا جر ذآ < ن 5 5 5 5 8
 14 سدسسا  ٌءدجا ىو ممر نوكي ةرات ٌودعلا نإف ؛ةريشك حاونأ فوخلا
 انا رت ةفياطٍت اع وومكيارو نم ءاهباَوّص ريغ يف نوكي ةراتو «ةلبقلا هاحت

5 

 و مه 0 نولصي ةرات مث ,حبصلاك ةّيئانثو «برغملاك َنيِلَأدَو مِهمَحِلْسَأَو َرذِحْأو ُذْخَأَيَلَو َكَعَمْأ ْلَصلَ الصل ًَّ 1 07 : أ ةّيئالث نوكت ةراتو «ةيعابر نوكت ة و

 8 ِءايضويَمتمَوْكَوَحِلْسَأ نَع توصلك ىلع نوردقي الف برحلا محتلي ةراتو «ةعامج

 ' د0 نإ كصَيلَع لج َوهَدِحو 1 نأ مهلو ءاناّبكُرو ًالاججرو ءام ريغو ةراكدوطسقت ةكفار طولت خلع لاين نس

 2 تت اَسأ أ وعَصَت ل نأ خهَصَرَم مسن 6 َوَأٍرطَم نيد يف عباتتملا برضلا اوُبرضيو هذه ةلاحلاو اوشمي

 ا سس ل ةلاحلاو نولصُي :لاق نَم ءاملعلا نمو .ةالصلا
 (7) انهم ماَباَذَع َنبرْفل َ ! دع هَ !كَيْذِحْأوُدُخَم .مّدقتملا سابع نبا ثيدحلا ؛ةدحاو ةعكر هذه
 وافهم ورشحصأل وكلها ع لا للص لا لوسر كراج نع مل هلآ كر 2م ع 2 كه و ل ديزي نع ىورو «لبن نب دمحأ لاق هيو
 ةزَصلَدإ وصل اوم ميمو محبي. ماقف هفوخلا ةالص بسم لس ملم هلآ
 نيذلاب ىلصف .هفلخ ٌّفصو هيدي نيب ٌّفص

 أنهَماَلَو © اَكوُفَوَم َء ابنك رينمَوْمْلا لع تناك ىتح ءالؤه مّدقت مث ,نيتدجسو ةعكر هفلخ

 اعتب ف 2 قص للا لوسر مهب لصف ءالؤم ماقم يف وما امك 6 إذ نوم انو وكَكَنِإِ'َوَمْلاِءاَعِسيِف كي ل ب ضف ءال زل ماقم قا وحق موت ب ل عد مسوو مر هو كيلوأ ءاجو « احصأ ءاقم ف ارمق
 أَناكو وجوال امون وجو َوملَأَت ؛ملس مث «نيتدجسو ةعكر ملسو هلاو هيلع هللا مم اس ةساصرم لس 007

 50 رت 6 مج لسمو هلو هيلع هللا لص يبتلل تناكف
 و ع سس ىلا سس 7 رس لس سل 8 . 8

 2011 نأ انإ 9 اميكح رمق «قرط ثيدحا اذفو .ةعكر مثو نيتعكر

 (©9) اميِصَخ َنيِنِباَحَلِل نكَتال ودل 63 1 سياتل متك وأ رطم نم ذأ مكب ناك نإ مكيلع

 م اوُدخو مكتحلسأ اوُعضت نأ ىضرم

 مثجتحا اذإ ! ٍةبهأ ىلع نونوكت ثيحب مرد

 يف «مكبودج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا اوركذاف ًةالصلا مُتيضق طق اذإفإ *٠٠١: 4أيِهُم ًاباذع نيرفاكلل ّدعأ هللا نإ ٍةفلك الب اهومتسبل اهيلإ

 نم انف عفو امي ذك ااه نكلواهوغ دعب ًايأ يبرم ًاعورشم ناك نإو هولا الص بقع ركذلا ةزكب ىلاعت هللا رمأي .مكلاوحأ رئاس

 نإ ءاهنوؤش عيمجو اهدودحب اهوميقأو اهوهأف ةنيئامطلا تلصحو فوخلا بهذ اذإف «ةالصلا اوميقأف متنأمطا اذإفوب .اهناكرأ يف فيفختلا

 بلط يف اوفعضت ال # موقلا ءاغتبا يف اونيت الو : ٠ 1٠ 4 تقو ءاج ٌتقو ىضم املك ءاتقؤم ًاضرف «أتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ًةالصلا

 نإ : ىلاعت لاق اك مهل لصحي كلذك لقلاو حلارجلا مكببصي ا" «نوملأت اك نوملأي مهتإف نوملأت اونوكت نإإ» مهولتاقو مهف اود لب 5 ودع
 مهو «كييأتلاو رصنلاو ةبوثملا هللا نم نوجرت متنأف «نوجري ال ام هللا نم نوجرتوإب :ىلاعت لاق مث .«ةلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمبي

 كيلإ انلزنأ انإ# : ٠١8 هيضمُيو هيضقيو هرّدقُي اف «ًأبكح الع هللا ناكوإب .هيف ةبغر ٌدشأو مهنم داهجلاب ىلوأ متنأف «كللذ نم ًائيش نوجري ال

 هيلع هللا ىلص يبنلل ٌفيرشت ةيآلا هذه] للا كارأ امب سانلا نيب ٌمكحتلإ «هبلطو هربخ يف ّنحلا نّمضتي وهو ؛هللا نم ٌّقح وه «قحلاب باتكلا

 نكت الوإ» .يحولا نئُس ىلع رظنب وأ ٍيحوب اّمِإ ؛عرشلا نيناوق ىلع :هانعم هلل | كارأ امبإط : ىلاعت هلوقو .هيلإ ضيوفتو مظعتو ميركتو ملسو هلآو

 لطبملا نع ةباينلا نأ ىلع ليلد اذه يفو .مهنع عافدلاو مهتلا لهأ ٍدّضحَع نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر لجو ّرع هللا ىبن «ًايصخ نينئاخلل

 .[نيملسملا نم هنولعفي اوناك نيذلا هنم ُدارملاو ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلل باطخلاو .زوجت ال ةموصخلا يف
 كرتتالد هلع هللا لوسر لاق كلذلو !!؟هئاحر مايأ يف اهكرتي نمب فيكف !؟هليبس يف نيدهاجملا نع اهطقسي مل هللا دنع ةالصلا نأش مظعلو «برحلا ةالص هذه 9١: ؟ ةيآلا

 _يذمرتلا هاور ةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيب» : :هللَع لاقو . يقميلا هاور .مالسإلا نع َدْعَبَو نيملسملا نم جرحت : يأ َمّمْذلا ةنم ُتئرَي ُدَمف ادّمعتم اهكرت نمف ءأدّمعتم ةبوتكم ٌةالص



 اروفغ ناك هللا نإ هللا رفغتساوإ» 0500 1000 ٠١5:
 نم نيبنذملل هللا رفغتسا :ىنعملا] «ًامحر

 هل . الاب ٠ اختنا كتمأ 5 سلخ دع رمعج ى و أ أ ل ل جهه
 الو : ٠١7 [لطابلاب نيمص و ثلنمأ لراجب الو ا: اميح اروهعن هللا رإ هللا رهعمساو

 هللا نإ مهسفنا نوناتخي نيذلا نع لداحج اس تس هل ع ا لخويا تو ل 2 و س ح 22 ص

 يف تلزن #أهأ اناّوخ ناك نم بحي ال نكن تجيال هللا نإمهسفنا نواتخ تربزلان ع
 عفاد] اقفانم الجر ناكو «قريبأ ينب يقراس 2 ع 7 دعم مَآ سا حام عل 6 اج 11

 لزنو [ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع دوس 0 و و مس
 ند كاصخ :.كاخلل كت ٠ ااعت هلق هس حس حمر سب هس ساس ل سأل 7 | د سس سي ع م 62
 ينب وصخ نينئاخلل نكت الوز :ىلاعت هلوق َناكو ٍلوقْل أ ّنِم ىضربال امَنوُمينَي دِإمهَعَمَوهَو هللأنم

 نون اي نيذلا نع لداجت الوإج قريبأ عرج سال 000 ومر تح م رج ع رع اس را سس و

 ًاروفغ هللا دجيإ» :هلوق ىلإ «مهتفنأ "| دج ال ًوتهمتنأته ((9) اطيخي َنولَمَعَياَمِي هلل
 ١١8: ممل ّرفغل هللا اورفغتسا ول (ًأوحر رع ومع رهم + سو ماج سوء م سس 14 . موج

 "00 هما :عمللا ل للحم انذلاَو | :
 نم نوفختسي الو سادلا َنِم نوفختسيإ» مور مه لردجَي مفاي ليحل ىف مهنع
 ايف ل يس دما  لمعيْنمو (3) اليكصوو مويلَعْنوكَيِنَم مأ ِةَميقلا :مك ىف نيقفانملا لع ٌراكنإ اذه هيدللا ها هد دل مج لح 1
 اوركني العا سانلا نم مهحئابقب نوفختسي 000 200007

 ىلع علطم هّنأل اهب هللا نوُرِهاجيو .مهلع اَروُعَعَهَّلأِد جَلَّ َمَسَفَن مِلظَيْوأ ًءوَس
 :لاق اذهو «مهرئاوض يف امب ملاعو مهرئارس © عب هدد وو َباَمّنِإَ نم 14 0

 . 0 2 امش و او امج

 نم ىضري ال ام نودتيُي ذإ مهعم وهوإط ٍهسفن لعب 2
 اذهو «اطيحم نولمعي امب هللا ناكو لوقا اهو َدَح 502 ب يئكينم و 0 نك

 ١١8: :ىلاعت لاق مث .ديعوو مهل ديدهت - ٍ

 ةايحلا يفمبع ملداج ءالؤه منأاهط ١ اَلَولَو ((]) اًنيِماَمتِإَو انت
 امب ايندلا يف اورصتتنا ءالؤه نأ ْبه 4ايندلا 0000 1 و 22
 ءرهاظلاب نومكحيي نيذلا ماكحلا دنع هوُدبَأ رَمَنُم ةفب هياط تيل َهَتَمح هلل 5

 8 :دد ماي د هاش وي م رة و ل مآ 02 م
 هللا يدي نيب ةمايقلا موي مهعينص نوكي اذامف نم لنو امو أ أ ]| جرو مامو كولضي

 ميهيلع نوكي نَم مأإ» :ىلاعت لاق اذهلو ؟ىلاعت رد مدع ا م رس رس وهم 2

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذهو ؟4ةايكو 20 َبدكْلاَكللَع هللا ٌلرْنَأَو ٍءَىَش
 انأ امنإو لإ نومصتخت مكنإ» :ملسو هلاو رجح اس لس سل يم يع 47 السل حس حس سس

 2ع أ ع / 9 أ ًٍّ | . رس ه- ع 5 مج م

 نم هتجحب نحلا نوكي نأ مكضعب لعلو ءرشب رظع كّيلعوللا لضف تركز م
 ءعمسأ ام وحن ىلع مكنيب يضقأ امّنِإَو ءضعب 4

 هذخأي الف ًائيش هيخأ ٌّقح نم هل ٌتيضق نَمف
 هيلع بات هيلإ بات ع نم لك نأ هدوجو همرك نع ىلاعت ربخي : ١٠١ دمحأ هاور «ةمايقلا ٌموي ةقنع ين ًاماظتنا اهب يي ِراَلا نم ةعطق ُهل ُمطقأ امن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ ىور .«ًوحر ًاروفغ هللا اجي هللا رفغتسي مث ُةَسفن ُملظي وأ ًاءوس لمعي نموإل :ىلاعت لاقف ناك بنذ ّيأ نم

 امنإف ًاثإ ٌبسكي نموإل : ١١ «هل هللا ٌرفغ الإ بنذلا كلذل هللا ٌرفغتسي مث « «نيتعكر لصُي مث «ابنذ بنذُي ملسم نِم ام» :لاق ملسو هلاو

 نم «ًايكح ًايلع هللا ناكوإ :ىللاعت لاق اذهلو ءاهريغل اهنع لمحُي ال تلمع ام سفن لك ىلع امّنِإو ءدحأ نع ٌدحأ ينغُي ال «هسفن ىلع هبسكي

 م 4أنيم اثإو ًاناتهُب لمتحا دقف ًائيِرَب هب مري مث اثإ وأ ةئيطخ ْبِمُكي نموإل : ١7 ١ :ىلاعت لاق مث .كلذ ناك هتمحرو هلدعو هتمكحو هملع

 هلوسر كلذ ىلع هللا علطأ 5 ةنوخلا ةملظلا مهو امير ناك دقو [ةقرسلاب راصنألا نم] حاصلا لجرلا [مهماهاب] حيبقلا مهعينصب قريبأ ونب مهن

 تمه ُةتمحرو َكيلع هللا لصف الولوإ» : ١1 مهتفصب فصتا نّمم مهريغ فو مييف ماع خببوتلاو عيرقتلا اذه مث «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 عيمج يف هاّيِإ هدييأتب هيلع هللا ّنتما «ءيش نم كنورُصَي امو مهَسفنأ الإ نوُلِضُي امو كوُلِضُي نأإ» قريبأ ينب ىلع اونثأ نيذلا # مهنم ةفئاط

 كيلع كلذ لوزن لبق «ملعت نكت مل ام كمّلعوإ» ةّنسلا يهو «ةمكحلاوإ» نارقلا وهو «تاتكلا كيلع هللا لرتأو» هل هتمصعو لاوحألا

 .«ًايظع كيلع هللا لضف ناكوإ»

 ./مكىحو 7174/١ ج بيغرتلا/ <

 هاور «َنوُتفملا كاتفأ نو «بلقلا هيلإ ٌنكمطي ملو ءسفنلا هيلإ نكست ملام مثالاو «بلقلا هيلإ نأمطاو «سفنلا هيلإ ٌثنكسام ٌربلا» :لاق هع هللا لوسر نأ ةبلعت يبأ نع 1١١١ :ةيآلا

 .| ههالأ١ج ريغصلا عماجلا حيحص/دمحأ



 «مهاوجن نم ريثك يف ٌريخ الإ 145

 لا

 لاق .«سانلا نيب حالصإ وأ ٍفورعم
 ءالول مر 7 ٍى 1 مالك :ملسو ةلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كد لَعْفَي مو سياتل تيب و 1 00 أ ٍفوُرَعَم َوَأ لجو ّزع هللا ركذ لإ هل ال هيلع هلك مدا نبا
 2 د حس روس مسس درو نموإ» .(ركنم نع : وأ «فورعك ّرمأ وأ

 3 019 اًهظَع اح صم َءاَعَت ملدا ا

 ريغ عيتبو ئَدُيلاد بام ديول قف هيتؤن فوسفإلل لجو ّزع هللا دنع كلذ باوث ه2 ح همس لول ناي رع ل م سير هعااقا ةظ “ا مطل نع للكل لف
 ١١١8: ًاعساو ًاريثك ًاليزج ًاباوث «(ًيظع ًارجأ

 ٌتََسو مَنَهَج- ِهِلضحَو وئام وَ نيِنمّوملا ليس هل َنّيبت ام دعب نم لوسرلا قِقاشُي نمو
 مرفوقا( ارم يسيل و يكاعيعل نط دف توداَمْرْفْعَيَووي كرش نأ رفعي همن 9 ١ مد و 1 ءا كلس نّمو «نيدمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىَدشا
 اًَديِحَب اللص َّلَصْدَفَف هَل كشك نَمَو مي نَمِل كلَ - هلصنو ىّوت ام ِهلَونظ ملسو هلآو هيلع هلل
 7 1 2 هذه كلس اذإ «ًاريصم تءاسو منهج

 سس رت حرس 1< ا 20 ريل حل مج

 توعد نإ واثلنإ ال !ءيهيود نم تروعّدي نإ 99 يف اهنّسحُن نأب كلذ ىلع هانيزاج قيرطلا
 00 رس 0 هل 9 اد 2[ _- يف هريصم لعجنو ءًاجاردتسا هل اهّيزنو هردص
 ندي ال_تلاقو هل 0 دير ندطّيشالإ نأ ٌرفغي ال هللا نإ :195 رانلا ةرخآلا

 0 «ءاشي نمل كلذ نود ام ٌرفغيو هب َكرْشُي 0007 0 هه رجا نجس ود راع سس - ا أ لكم 0 0
 كرشم وهو ُهّيقل ٍدبعل رفغي ال هنأ ىلاعت ربخأ

 م 4 20 0 ها ع

 مل ِيَمَْاَلاكَراذا - ّنكْيَبْبلف مهن نمل بونذلا نم :يأ «كلذ نود ام رفغيو دهب

 2 ِ رس م آآ ىرتفا ٍدقف هللاب كرشُي نموإ» «هدابع نم ءاشي

 اَكِنَو َنطِيَشلَأذ تنمو الا قل تتش ظل كرشلا نإ :ىلاعت هلوقك «(ًايظع اع
 يحج | رح مت اجيب ناس حم ل 0 ل :لاق هربا ْنأ نيحيحصلا ىف

 4 اَنيِبَماَن اَرَسْخَرِسَخ ْدَقَف هلأ 1 رود نم ل دوعسم نبأ لآ نيحي يفو «مظع

 ْنأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ هللا لوسر اي
 رجح صارو سا و هر هه ساس ياس سرع رع ل 00 0 هساالالا

 097 طفرعال إَننطَيَشلا َدِعَياَمَو مِهَْنَميَو مَهَدِعَي هللاب كرشُي نموإ» «(كقلخخ وهو اّدِن هلل لعحت

 2 ريل نل اساس سوو 0 ريع 7 26 هس داس و 2 - ,غ كلس دقف 4ًاديعب ًالالض ّلض دقف

 07 اصيحي اَهنَع نودع ومنهج م هنوام َكِيِكاْوأ ايندلا يف اهرسخو هّسفن كلهأو ٌّقحلا قيرطلا

 هبا الإ هنوُذ نم نوعدي نإإ# /١11: ةرخآلاو

 هللا تانب :ةكئالملل نوكرشملا لاق «(ًانانإ

 نو ةكئالملا نونعي «هدبعن يذلا هلل تانب َنهبشي ءالؤه :اولاقو «يراوج ٌنهوروصو ًابابرأ نهوذخّتاف ؛ىفلُز هللا ىلإ انوُبرقيل مهدبعن امّنإو

 هدعبأو ُهَدرط هللا ةّتعلاط : ١14 رمألا سفن يف سيلبإ ٍنودبعي امّنِإ مهو مهل هنّيزو هتّسحو كلذب مهرمأ يذلا وه (ًديرم ًاناطيش الإ نوعدي

 4 مهن مهتيتمألو» ٌّقحلا نع «مهتلضألو# : ليل ًامولعم ًاردَقم ًانيعم «ًاضورفم ًابيصن كدابع نم نذحتأل لاقوول «هراوج نم هجرخأو هتمحر نم

 هذهو] ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلل ةمالعو همس اهلعجو اهقيقشت «ماعنألا َناذآ نكسب مهنرمآلو)» ينامألا مهدعأو ةبوتلا كرت مهل رنيذأ
 ًاناّوْسحخ َر ريم دقفهللا نود نم ًاّيلو ّناطيشلا ٍذختي نمو ءمشولاو ءيصخلاب كهللا قلخ ن َريُيَلَف مهنرمآلوإ» [ناطيشلا مهل اهعدتبا قانصأ

 اذه 4ًاروُرُغ الإ ٌناطيشلا مهّذِعي امو مهيتمُيو مهدعيل 7٠ ١: .اهتئافل كاردتسا الو اهل ريجأ ال ةراسخ كلتو «ةرخآلاو ايندلا رس «ًانيبم

 سيلبإ نع ىلاعت ربخخأ ا «كلذ يف ىرتفاو بذك دقو «ةرخآلاو ايندلا يف نوزئافلا مه مهلأب مهتمُي و هءايلوأ دعي ناطيشلا نإ عقاولا نع رابخإ

 «كتلوألل ١ «ناطلس نم مكيلع يل ناك امو ءمكتفلخأف مكتدعوو , ٌّقحلا دعو و هللا ْنِإ ُرمألا ّن يَ ال ُناطيشلا لاقوإم :داعملا موي

 .صالخ الو فرصم اهنع ممل سيل #ًاصيحم اهنع نودجي الوإلل ةمايقلا موي محامو مهريصم 4مّدهج مهاوأمإل مهاّنمو مهدعو ايف هل نونسحتسملا
 «(نيّبلا ٍتاذ حالصإ» :لاق هللا لوسراي ىلب :اولاق (ةقدصلاو ةالصلاو -لفنلا :يأ- مايصلا ةجرد نم لضفأب مربخأ الأب : يع هللا لوسر لاق دمحأ مامإلا ىور ١14: ةيآلا

 ./١/604ج ريثك نبا ريسفت/ .حيحص :لاقو يذمرتلا هاورو ء«(نيّدلا قلحت امّنِإو ,رعشلا قلحت لوقأال «ةقلاحلا يه نيبلا ٍتاذ ٌداسفو» :لاق

 ريثك نبا ريسفت هت .«لجو ّرع هللا قلخ تارّيغملا ٍنْسُحلل تاجّلفتملاو «تاصمنتملاو تاصمانلاو «تامشوتسملا تامشاولا للا ّنعلو :لاق هنأ دوعسم نبا نع :حيحصلا يو: 11١9 ةيألا

 ./همك/١ج



 ةاتلاةل
 حور ا حو ل ل ل رس أ 0
 مهل دنس تن لدم اًأولمعو اونِماءَسب مْدْلَأَو

 22220 واس 6 5 9

 دعوادبأ اهبف نرخ رهن اهني نم ىَرَك ٍتنَج ِ

 متي 9الدوئمذكسأ والعمق
 دب رح اس حاس ل ات ]ا

 رش لمني نم بتكصلا لم 2

 2-_واسول لس --

 يؤرخ لأ رار كس نب
 جاسم رج هرب اس حط رس عع هلاس 2 غم

 209 يطا اعل هن كيتلَو
 007 م وهو هن هو ملم

 عبتاو نسحنوهو هلي ههج

 اَمِوَنِبَو 9 15 يطارد سر قلم
5-8 

 ٍءَْتْل نأ اكحَوْضَرَدْلا قاَمَو تَومَسلَا ف

 - 21 كري ص وكل 24 001

 طب لق ِءل سد ىف كتونفَتسو () © ١ اطيح
 14-5 ص م

 و م هس وب < يال هس ري اري م22 3 1

 نهوح كت نأ ٌنوبعرتو نهل َبِدَك اَم َنِهَم ونون اَل لَ

 نتي اوموفت أو ناد ولأ تم َنيِفَعضَتَسُمْلأَو
 هت

 رجح ءال 04-5 و4 لن حس ح أ كار 37

 هب اميلع -هبن انِإفريخ نم م أاَولَعَفَتاَمَو طَسَفلْأ

 «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاوإ» 7

 اور امب مهر اوج ُتلمعو مهبولق ٌتقّدص
 اهتحت نم يرجت تانج مهل ئَسإ» هب

 اوؤاش نيأو اوؤاش ثيح اهنوفّرصُي (راهمألا
 لاقتنا الو لاوز الب 4أدبأ ايف نيدلاخإل

 نموإ» ةلاحم ال عقاو او هنأ 4أقح 4 هللا دعو

 نم قدصأ دحأ ال ؟4ًاليق هللا َنِم م ٌقدصأ

 :١؟ 1 هاوس ٌبرال ًاريخ يأ ا هللا

 «باتكلا لهأ ّيِنامأ الو مكينامأب سيلإط
 ّلهأ لاقف باتكلا لهأو نوملسملا رختفا

 لبق انباتكو مكيبن لبق انّيبن :باقتكلا

 ىلوأ نحن :نوملسملا لاقو مكباتك

 يضقي انباتكو نييبنلا متاخ انّيبن ؛مكتمدللاب

 حلفأ مث .ةيآلا هذه هللا لزنأف ,مكباتك ىلع
 نموإ» :هناحبس لاقف نيملسملا ةجحاهللا

 وهو هلل ُهَهْجَو ٌملسأ ْنَمِم ًانيد ُنَسْحأ
 يف 4وب َرْجُي ًاءوس لمعي نمإ» .4ٌنسحم
 .هيلع هللا بوتيف ب ٌبوتي نأ الإ ,ةرخآلاو ايندلا
 ًاريصنالو ًايلو هللا نوُد نم هل دجي الواط
 نم لسمعي نموإل :9784 رفاكلل اذهو
 ا «4ٌْنِمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا

 يف عرش «تائيسلا ىلع ءازجلا هناحبس ركذ
 لامعالا لوبق يف هتمحرو همركو هناسحإ نايب

 منهلخ ديس ىلاعت هنأو «هدابع نم ةحلاصلا

 ؛ريقنلا رادقم مهتانسح نم مهملظي الو ةّنجلا

 كئلوأف ؛رقلا ةاون رهظ يف يتلا ةرقنلا وهو
 ١78: 4ًاريقن نوملظُي الو ةّئخلا نولخدي

 4هلل ههجو ملسأ نَمِم ًانيد ُنَسْحَأ نموإ»
 انايإ لمعف لجو ّزع هّبرل لمعلا صلخأ

 ًاعباتم نوكي نأو «هلل ًاصلاخ لمعلا نوكي نأ :امهب الإ لمعلا حلصي ال ناطرشلا ناذهو «هل هللا هعرش ام هلمع يف عبتا «ٌنسحم وهوإ)ًاباستحاو
 قحلا ىلع لبقملا «كرشلا نع لئام ا وه :ٌفينحلاو .ةمايقلا موي ىلإ هعابتأو ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم مهو «ًافينح مهاربإ هلم عبتاوإل .ةعيرشلل

 ١: 75 هب ىدتقُي مامإ ِهّنأل ؛هعابتا يف بيغرتلا باب نم اذهو .ةّبحنا تاماقم عفرأ يه :َلخا (ًاليلخ مهاربإ هللا دحئاوإج .ٌداص هنع ُهٌَدِصي ال

 بزعي الو «هدابع نم ةيفاخ هيلع ىفخي ال 4ًاطيحم ءيش لكب هل هللا ناكو» هقلخو هديبعو هكلم عيمجلا 4 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام للوإ»

 ىماتي ين باتكلا يف مكيلع ىلتُي امو َنيِيف مكيتفُي هللا لق ءاسنلا يف كنوتفتسيوإ» ١: 77 ضرألا يف الو تاومسلا يف ةّرذ ُلاقثم هملع نع
 كلذ لعف اذإف ,هبوث اهملع يقليف ةميتيلا هدنع نوكت ةيلهاجلا يف لجرلا ناك نه هوحكنت نأ نوبغرتو ّنل بيك ام َنُهَتوَْوت ال يتالّلا ءاسنلا

 ؛اهثرو تنام اذإف «تومت ىتح ًادبأ لاجرلا اهعنم ةميمد تناك نإو ءاهلام لكأو اهجّوزت اهّيوَهو ةليمج » تناك نإو ءاهجّوزتي نأ ٌدحأ ردقي ملف

 بيك ام نوننؤت الإ :هلوق كلذو «تانبلا الو راغصلا نوئروُي ال ةّيلهاجلا يف اوناك ؟تنادلولا نم نيفعضتسملاوإ» .هنع ىبنو كلذ ُهّللا مّرحف

 يأ) «طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأوإب .ًاريبك وأ ًاريغص «نييثنألا ظح لثم ركذللإ» :لاقف همس مهس يذ لكل نّيبو ءكلذ نع ىبنف نه

 ا ٌرفوأ هيلع يزجيسو كلذ عيمجب < ملاع لجو رع هللا َنإف :تاريخلا لعف ىلع ٌجيبمج اذه «(ًايلع هب ناك هللا َنإف ريخ نم اوُلعفت اموإ» [لدعلاب

 هاور «كاري ِهّنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كّنَأك هللا دبعت نأ ُناسحإلا» :؟ناسحإلا نع ليربج هلأس نيح : يع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يبضر باطخلا نب رمع نعام :ةيآلا
 ./ه" هاج ريغصلا عماجلا حيحصأ| ملسم



 ًازوشن اهلعب نم ثفاخ ٌةأرما ٍنإوط 4
 نأ اهجوز نم ةأرملا تفاخ اذإ 4ًاضارعإ وإ

 امييلع خانم الفإل اهنع ضرعي وأ اهنع رفني
 طقسُي نأ اهلف ؛4ًأحْلُص امبنيب احلصُي نأ

 نم كلذ ريغ وأ «ٍقفن نم ُهّضعب وأ اهقح هنع

 «( اهقّلطُي ال نأ ىلعإ هيلع اهقوقح
 ٍتَرتخأو) .قاَرفلا َنِم «ريخ خلصلاوو»
 ريخ ةنحاشملا دنع ٌحلصلا «خشلا سفنألا

 هللا َنإف اوقتتو اوُئبسحت نإوإ» .قاّرفلا نم
 اوُمشجتتت نإو « .ًاريبخ نولمعت ام ناك

 اوُمِسقُتو ّنهنم نوهركت ام ىلع ربصلا ةقشم
 كلذب ملاع هللا نإف ؛ٌَناتمُأ ةوسأ ّنه

 :1378 ءازجلا ٌرفوأ كلذ ىلع مكيزجيسو

 ولو ءاسنلا نيب اوُلدعت نأ اوُعيطتست نلوإ»
 ءاسنلا نيب اوواسُت نأ اوعيطتست نإ «متصرح

 ممقلا عقو نإو هّنإف .هوجولا عيمج نم
 يف توافتلا نم ّدب الف ةليلو هليل يروصلا
 هللا لوسر ناك اذهو .عامجلاو ةوهشلاو ةبحنا
 «هئاسن نيب مسقي , ملسو هلاو هيلع هللا ىبلص

 كلم اهف يمسق اذه مهللا» لوقي م (لدعيف

 اوُيَم الف .«كلمأ الو ُكِلَم ايف ينملت الف
 الف ّنبنم ةدحاو ىلإ مّمْلِم اذإف «لييملا لك
 «ةقلعماك اهورذتفإ» ةّيلكلاب ليملا يف اعلا
 اوحلصت نإوإ ةقلطُم الو جوز تاذال

 نإ «ايحر ًاروفغ ناك هللا َنِإف اوقستو
 نم ناك ام مكلهللا رفغ نوكلمت ايف ممحلصأ
 ٠" ١: ضحعب نود ءاسنلا ضعب ىلإ ليم

 ناكو هتعس نم ًالك هللا نغُي اقّرفتي نإوإ»
 اذإ امهّنَأ ىلاعت ربخأ ؛«ًايكح ًاعساو هللا

 عساو هللاو ؛ةنم امل ريمخ وه نمب هنع اهضّوعُيو ءابنم هل ريخخ يه نم هللا هضوعي نأب هنع اهينغُيو اهنع هينغُي هللا نإف اقّرفت
 نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو دقلوإب :لاق اذهو امهيف احلا وهو «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هللوإ ١9: هعرشو هرادقأو هلاعفأ عبمج
 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل َنِإف اورفكت نإوإل :لاق مث «كيرش ال هدحو هتدابعو هللا ىوقت نم هب مهانيصو امب مانيصو 4ىاّيإو مكلبق

 وه «ًاليكو هللاب ىفكو ضرألا ين امو تاومسلا يف ام هللوإل : "١ هعرشُيو هرّدقُي ام عيمج يف دومحم ًاديمحإل هدابع نع 4ًاينغ هللا ناكو

 رداق وه 4ًاريدق كلذ ىلع هللا ناكر نيرخآب ٍتأيو سانا اهبأ مكبِذُي أشي نإ ءيش لك ىلع ديبشلا بيقرلا تبسك امب رسفن لك ىلع متاقلا

 اذإ هللا ىلع دابعلا نوهأ امو ٍ««مكلتمأ اونوكي ال م مث كريغ ًاموق لدبتسي اًوَلوتت نإوإ» :لاق 5 «هومتيصع اذإ كر يغب مكليدبتو مكباهذإ ىلع

 ةرخآلاو ايندلا باوثهللا دنع نأ ملعا ايندلا الإ همم سيل نَم اي (ايندلا باوث ُديِرُي ناك نمل ١74: 4ًاريدق كلذ ىلعهللا ناكوإلب .ُهرمأ اوُعاضأ
 ةداعسلا َمَسِق يذلا وه اّلِإ هلإ ال «ًاريصب ًاعيمس هللا ٌناكوإ كانقأو كانغأو كاطعأ هذهو هذه نم ُهَنلأس اذإف «ةرخآلاو ايندلا ٌباوث هللا ةنعفإ»

2 2 

 1 و ا او / و سكيس ١ نأ مست

 سر 700 5 من ص رييرز

 ت61 اقكال ل دوال شن

 هر 0 00 هه 2-_ رس حم

 مللت كاف ُمْضَع 208

 َهَللَأَكراَكْأوْفَتَتَو وحصن َودَثَلَم ا 6
 2 رت ع

 لك َةَدَأدَف نقيا ْشَسنإَو 7 0 0

 ادت

 داك خاَكِضْأَيَو شان امَأ َمْكَبْديأَتينإ
 دنِفاَيدلأ باودر اكس 6 ارم كِل لِ
 0 اِضبأَعيِسمأَنكَو حلايب اوف

 ل

 .اذه قحتسي نَمِمو اذه قحتسي نّمِم مهيف هملع ايف مهنيب َلَدَعو «ةرخآلاو ايندلا يف سانلا نين ةواقشلاو

 اوُصوتساف «جوعأ لزي مل ُّتكرت ْنِإو ؛ةئرسك هميقت ٌتبهذ نإف هالعأ علضلا يفام جوعأ نإو ءرعلض نم تقل ةأرملا َنإف .ءاسنلاب اوُصوُتسا» : تلم هللا لوسر لاق :9؟8 ةيآلا
 ./ه لج بيغرتلا/ .ملسمو يراخبلا هاور عقهعءاسنلاب

 يف مكح لا مظع لضفلا



 نيِماَوَق اوُنوك اوُنمآ نيذلا اهيأاي» :: ”ه
 فراص هنع مهفرصي ال ,لدعلاب «طسقلاب 5

 كمهلل ةداهشلا اوميقأوإ» : لاق اك هلل ءادبشط '

 4 مكسفنأ ىلع ولوإ» هللا هجو ءاغتبا اهوّدأ َ 7 مسوس 221 روس و أ

 هللا َنإف ؛كيلع اهُررض داع ولو حلا دبشا اًينيغ نكي ا
 كلا نر

 الف كتبارقو كيدلاو ىلع ةداهلشلا تناك فكي مح ص + ع خس ماس ب 2 : نإو 4نيبرقألاو نيدلاولا وأإ» هيلع ٌقيضي نِإَو أول ٍدَعَن نأ وأ اوعِيَسَت الق امه وأ هللاف اريِقَفَوَأ رمأ لك نم ًاجرخمو ًاجرف هعاطأ نمل لعجيس روع - 2 رمد و اا 000 دمع رم ع 0
 ملاح حلا َنِإف ,قحلاب ديشا لب ابيف مهعارت 1 : 859 اريبخ نولمعت امين هللاَن اوضرعتوأ |[

 هللاف ًاريقف وأ أابغ نكي نإإ» دحأ لك ىلع ل ِ
 هيلع قفشت الو هانغل هاعرت ال هامه ىلوأ رت رو هه و

 كنم امه ىلوأ وه لب امهالوتي هللاو هرقفل 7 ءنموُل نم َلزنَأ ىِذَلَ بكل اَوهِلوُس رَلَع

 سانلا ضغبو ىوحلا مكتلمحي الف 4اولولعت نأ ا خي وفا اوعت الف ءاميحالص هيف ا ءلعأ صنت "او ولاَ وْسْرَوهكَو وَكِعَلمَوهَنأ | اوعبتت الف ٠ هيف امب ملعأ 0 2 - مودل
 ياوُصرعُت وأ اوت تاو لدعلا كرت ىلع ء رش أورفْكَمهأوماء َندَلَاَنِإ )ل اًديِجَبالنلَص
 ناتك :ضارعالاو ,ةداهشلا اوفدحت :اوولت هرم هر روك ل. حس ل و 5 0 م

 «ًاريبخ نولمعت امب ناكهللا َنِإفإَ» ةدابشلا 3 فرفع الأ كَصَرَل ارك أوداَدْرَأَمشأَو

 َندَلأ ايل دعك رتويت يي © © ًاليِبَس
 هّدابع لاعت رمأي :15 كلذب اذب مكيزاجيسو

 :اونِماَء أَم دل
 م
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 5 ري حرس جرم. و 71111
 0 ا «هناكرأو هبعّسو َتروغنبيأ ننم 9 نيِنِم ٌوَمْل ان ود نم ءاَيِلَو وأ نيرفكلا َنوُذِحَتَي

 هريرقتو لماكلا ليمكت باب نم لب لصاحلا درر د4 ديري ع ا 2 24 142424 جمود

 يذلا باتكلاوإ» نآرقلا «دلوسر ىلع لزن ماس 4و اميركي تيا عسا ب ككل
 عيمج لمشي سنج اذهو «لبق نم لزنأ و 3 ع 4 روس وزع
 ا لاق مث 0 بتكلا ور تددس ل وضوح يح هعمأوذعفت

 دقف رخالا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب . 2 000
 قيرط نع جرخ دقف «ًاديعب ًالالض ًلض 0 اًميِجَمَهَج ف َرفَكْلاَوَنيِقفَمْلا عاج َّنإ

 :7١”ا/ ِدْعْبلا لك دصقلا نع َدْعَبو ةيادحلا

 اورفك مث اونمآ مث اوُرفك مث اونمآ نيذلا نإ
 مهيدبيل الو مه ٌرفغيل هللا نكي ملل «هلالض ىلع تامو عجر مث هيف داع مث هنع عجر مث ناميإلا يف لخد نّمع ىلاعت ربخُي (ًأرفُك اوُداَدزا مث

 «أهنأ ًاباذع مه َنأبإ» مهتفص ةفصلا هذه نيذلا «نيقفانملا رشبإل : ١8 ىدحلا ىلإ ًاقيرط الو ًاأجرف الو ًاجرخم مهل هللا لعجي ال (ًاليبس

 .نوؤزهتسم نحن امّنِإ مكعم نحن :مهب اولخ اذإ مهل نولوقي مهعم ةقيقحلا يف مهف 4نينمؤملا نوُد نم ًءايلوأ نيرفاكلا نوُدختي نيذلاإ : لوح

 ةّرعلا لاو :ىلاعت لاق اك هل اهلعج نمو هل كيرش ال هدحو هل اهلك َةّرعلا نأب هناحبس ربخأ «(ًاعيمج هلل ٌةِعلا ّنإف َةّرِعلا مهدنع نوغتييأإل

 دقوإإل ٠ 4 ١: هتّيدوبع ىلع لابقإلاو هللا بانج نم ةّرعلا بلط ىلع جيببتلا اذه نم دوصقملاو «#نوملعي ال نيقفانملا ّنكلو نينمؤمللو هلوسرلو
 الفإلل «[نآرقلا نم نورخسيف نوسلجي نوقفانملا ناك] «مهعم اودعقت الف اهب ًازهتسُيو اهب ٌرفكُي هللا ٍتايآ متعمس اذإ ْنأ باتكلا يف مكيلع لزن
 يذلا ناكملا يف مهعم سولخلاب متيضرو مكيلإ هلوصو دعب يبنلا مبكترا اذإ مكتإ (مهلغم ًاذإ مكنإ ريغ ٍثيدح يف اوُضوخيب ىتح مهعم اودُعفت

 ُنِمْوُي ناك ْنَم» :ثيدحلا يف ءاج اك «مثأملا يف (مهلثم ًاذإ مكنإ» :ىلاعت لاق اذلف «هيف مه يذلا اذه يف مهومتكراش دقف هللا تاياب هيف رفكُي

 كلذك رفكلا يف مهوكرشأ ام 4ًاعيمج منهج يف نيرفاكلاو نيقفانملا ٌعِماج هللا َنِإظ .«ٌرمحلا اهيلع ٌرادُي ةدئام ىلع سلجي الف رخآلا مويلاو هللا
 أ علا ل م مح رع ف ديا ف نيألا يح

 يذلا باتكلاوإ .هيلع رارمتسالاو هيبثتو فوك َلْرَدمَو /اعيمجدلل ءَلأَنِإَف ةَرعْ أمهَدنِع

 ه6

 ملسم هاور . اوُلَواَمو مهيلهأو مهمكح يف نوُنِدْعَي نيذلا . يمي هيدي اتلكو «نمحرلا نيمي نع رون نم ربانم ىلع هللا دنع نيلداعلا- نيطسفملا نإ : كلام هللا لوسر لاق : ١ ”ه ةيالا

 ./1 بيغرتلا| .يلاسنلاو



 الا ل ب ىلاعت ريخي «مكب نوُصَيرَتي نيذلا)» : ١4١ 30
 ةلود لاوز نورطظتني مهنأ نيقفانملا نع

 َمَلَآاَولاَكِمَس 0 0 ناك ْنِإفط مهلع ركل ط١ «نيدم 3
 2 حاس جس 26. همس سل 0 لس ةمينغو ٌرفظو ٌدييأتو ٌرصن هللا نم ختف

 دوحتسن ملأ اولاق ٌبيِصن هحكل ن نو مُكعَم نكن نينمؤملا ىلإدوُدّدوتي ؟4 مكعم نكن ملأ اولاقإ»

 سدس علل هلو : 21001110 «ٌبيصن نيرفاكلل ناك نإَوإل ةلاقملا هذهب
 6-5 1 00 و مح 5 ملأ اولاقإل دج موي عقو 3 نينمؤملا ىلع ةلادإ

 7 اليس َنِنموْلأ لع سرك اهدا1مي وذم ( 0١ نطابلا يف كاندعاس ؟«مكيلع ذوحتسن
 ىلإاوماقاذإو 0 00 / موي مكنيب مكحي لافإب !؟«نيسؤملا 2 يس حرجا 0 رود ممل و يي ا ل نم مكعضوإل مهلع مترصتنا ىتح

 7 م2

 صل
 نلوإ# .نوقفانملا اهيأ مكنم هملعي امب (ةمايقلا

 «ًليبس نيدمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي
 كلوت لإدلو كلوت لإ 07-50 مهيلع اوُطَلسُي نأب ايندلا يف ًاليبسو «ةججح 0 م

 هريس 4م سوير رحب موعد < دمومم | مو رز مه |صح نإو ةّيلكلاب لاصععيسا ءاليتسا

 اوساءنيِزلا - اتي ((49) اليبسومل دحي نلف هللا للَصينَمَو نيقتملل ةبقاعلا نإف ؛نايحألا ضعب يف رفظ

 02 مَع حو و ميس 2 كدسوءمو يع 18 2 نيقفاسلا نإ «+١2 ةرخآلا ايندلا ِ

 م 2ر اوذخع 0 3 هلا نإ 4م هُئداخ وهو هللا نوُعِد كوديرت 07 نينمؤملان ود ه ءآَيِلوَأ ىرفتكلا آد 1

 نقتدإ[ يئن طقم دات قو مهلهجل نيالا كل .اخبال 17م كج ص عاد 7 2و ح يس يو ع
 17 امس مهل وراكم لكلا لذ رَدلَأ يف ربخأ 6 هللا دنع مهمكح نوكي كلذكف

 17 26 رس م َمآَوأوباَت حر 6 مويإ» :ةمايقلا موي هل نوفلحي مِهّنَأ مهنع ىلاعت
 سس

 2 _ 0 3 < امم كلك - 4 7 خد . 8 . 8

 هللاتؤي : قزم اسومؤللا 8 كيلو ةيرَم اند يف مهجردتسي يذلا وه «مهعداخ وهو
 مكيدَعب ُهَنالَعَفَياَم 0 امي نيم اهف ةّنحلا ىلإ دبعلاب رمأي هللا ْنإ) :ثيدحلا يفو هم رار ج ٍِ و [مهنم مقتني ةرخآلا ينو] ايندلا يف مهنايغط
 © اًميِلَع اركان ُهَنأَن كو مَتْنَماَءو متركَش نإ ةفص هذه «ىلاَسُم اوئاق ةالصلا ىلإ اوما 2 44 سل 1 اذإو» .(رانلا ىلإ هب لدعيو «سانلل ودبي

 ١ مهل ناميإ الو اهيف مهل ةّين ال مهنأ ؛نيقفانملا
 :ةدسافلا مهنطاوب ةفص ىلاعت ركذ مث ءاهب

 ١: 47 نولوقي ام نوردي الو نوعشخي ال معالص يف 4ًاليلق الإ هللا نوركذي الوإ» هللا عم ةلماعم الو ممل صالخإ ال «سانلا نوؤارُيط

 نمو نيرفاكلا عم مهتطاوبو نينمؤملا عم مهرهاوظ ؛رفكلاو ناميإلا نيب نيريمم نيقفانملا «ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذمإ»
 نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوُذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايه : ١ 44 هل يداه الف ىدهلا قيرط نع هفرص نمو «ًاليبس هل حت نلف هللا للضُي

 يف مكيلع ةبحح * !؟4ًانيبُم ًاناطلس مكيلع هلل اولعجت نأ نوديرتأ» مهملإ ةّدوملا رارسإو مهتقداصمو مهتبحاصم نع نينمؤملا هللا ىبني 4نيضْوملا

 مه امي مهذقني ريصن مه دب نلوإط ظيلغلا مهرفك ىلع ءازج ةمايقلا موي رانلا نم لفسألا كر ّدلا يف نيقفادملا نإ : ١ 48 ماَيِإ هتبوقع

 نيمؤملا عم كئلوأفإ» صااللخالاب ءايرلا اولّدب هلل مُهتيد اوصلخأو هللاب اوُمصتعاو اوحلصأو اوُبات نيذلا الو ١45 باذعلا ملأ نم هيف

 هللا لعفي امل ١: :ىلاعت لاقف مهمونذب دابعلا بّذَعُي امن هّنأو «هاوس اّمع هانغ نع ىلاعت ربخأ مث .«أظع ًارجأ نب نينمؤملا هللا ٍتْوُي فوسو

 هازاجو هملع هب هبلق َنَما نمو هل ٌركش ٌركش نَم 4ًابلع ًاركاش هللا ناكوؤل هلوسرو هللاب متنماو لمعلا متحلصأ !؟4متنماو متركش نإ مكباذعب

 .ءازبللا رفوأ كلذ ىلع

 موي يأ ايندلا يف نيهجولاوذ» : لع لاقو .ملسمو يراخبلاو كلام هاور ,(دجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه ينأي يذلا نيهج ولا اذ سانلا رش نود : كاع هللا لوسر لاق :9 41 ةيآلا

 ./8/*30ج بيغرتلا/ .يناريطلا هاور «ران نم ناهجو هلو ةمايقلا



 اوأر ام دعب 4( تانيبلا

 اكلة اذا

3 - 0 
 كورال لوقا و وشل رهجلاذهأ ثيل -ّسصسخقن 2 مس رب ” سو م هع يع

 د د كو ل شخ نك حدس + ىو رج

 نعاومعتؤأ هوه وأ اريخ ودب نإ 69 اًميلعاعيمم هَ

 م عر ص 0 ا 00 هلل 020 مس

 نو م ََِدْلََنِإ 9 | ملف اوهَع َناكَهَّلأَنإَو ءوْس
 وامس 0712

 ءولسرو هللأ نيب اورق نأ أ توُدِْريَوهِيسْوَو هنأ

 7 1 1 ءس روع جدع ولَوُفَتَو

 دات دوس عسي

 001001 اس اس سرس م ري

 هه ةيلرأ © اليس كلك ةجباذحتيأ

 ا اًميِهُماَباَذَع نفك ندم َنَح 3
 أ ا وارعغم نا

 َفْوَس كيلو مهتم َحَ نإ ِمأوفرفتملووِلس وهب

 تلقت ل ئاف كو مه روج ةهيتؤي

 ولاَ دقق ءَمَسلَاَنماَبكِكِْ'ِلَع َلِرَكُتَنَأ تكلا ٌلْه

 ل رو اقف َكَِ نصرك أ حوموم
 ْمُهَنْءآَجاَم دَحَبْنِم َلْجِعْلا ودكم يهملُظبٌدَفِعَْصل

 © ينال سوم اَنْ اَحَو َكَِد نعاََوقَحَم تسلا
 يدنا دانك ٌمهقئمبروطلا مهقوفاََحَفَرَو

 67 العيلَع اقم مع مهماَدَحََو تْبَسلَأ فو دَحَتاَلْطاَنْلعَو

 د

 نم ءوسلاب رهجلا هللا ٌبحُي الإ : ١48
 وعدي نأ هللا بحيال «ملظ نم الإ لوقلا

 دق هّنإف «ًامولظم نوكي نأ الإ ٍدحا ىلع ٌدحأ

 ربص نإو ؛هملظ نم ىلع وعدي نأ هل صخرأ

 8 , الع ًاعيمس هللا ناكوإط هل ررخ رهف

 نع اوفعت وأ ُةوُفْحَت وأ ًاريخ اوُدبت نإإ»
 وأ ًاريبخ سانلا اهيأ اورهظت نإ «ءوسس
 نإفإ» مكيلإ ءاسأ نّمع متوفع وأ هومتيفخأ

 مكبّرقُي اَمِم كلذ ْنِإف (ًاريدق ًاوفع ناك هللا
 هتافص نم نإف ءهيدل مكباوث لرجيوهللا دنع

 مهباقع ىلع هتردق عم هدابع نع وفعي نأ ىلاعت
 هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإإف : ١ةم

 نولوقيو هلسرو هللا نيب اوقّرغُي نأ نوديريو
 هللا ٌدَعوَتي «ضعبب رفكنو ضعبب ُنمْوَن

 هلسرو هللا نيب اوقّرف ثيح ىراصنلاو دولا
 دّرجمب اورفكو ءايبنألا ضعبب اونماف «ناميالا يف
 نع ال ؛مهءءابآ هيلع اوُملأ امو «ةداعلاو يبشتلا
 ىوهلا درجمب لب «كلذ ىلإ مهداق ليلد

 نم ّيبنب رفك نم نأ :دوصقملاو .ةّيبصعلاو
 ناميإلا نإف :؛ءايبنألا رئاسب رفك دقف ءايبنألا

 «ٌبجاو ضرألا لهأ ىلإ هللا هئعب يبن لكب

 نأ نّيبت ةّيبصعلل وأ دسحلل هتؤبن در نمف
 ءًايعرش ًانايإ سيل ءايبنألا نم هب نمآ نمب هناميإ

 نأ نوديريوإ» ءىوهو ضرغ نع وه امّنِإو

 مه كئلوأإ» ١6١: :لاقف مبنع ىلاعت ربخأ

 ةلاحم ال قمم مهرفك «ًاَقَح نورفاكلا

 اونابتسا اك بيهم ًاباذع نيرفاكلل اندتعاوإ»
 هب مهءاج ايف مهرظن مدعل اّمإ هب اورفك نمب

 دمحم َةّمأ كلذب ينعي «مهنم ٍدحأ نيب اوقّرفُي مو هلسْرو للاب اونمآ نيذلاوإ» : ١87 دوهلا رابحأك ءهتّوبنب مهملع دعب هب مهرفكب اّمِإو هللا نم

 كئثوأب :لاقف ليزحلا ًءازحلا مهل ّدعأ دق هّنأب ىلاعت ربخأ مث «هللا هثعب ّيبن لكبو هللا هلزنأ باتك لكب نونمُوُي مِهّنِإَف ملسو هلآو هيلع هللا لص

 مييلع َلّزنَت نأ باعكلا ٌلهأ كلأسيإ : ١67 مهب «ايحرإط ممونذل 4اروفغ هللا ناكوإ» هلسّرو هللاب اونمآ ام ىلغ 4مهّروجأ مهيتْوُي فوس

 اولأس دقفإ ةبوتكم ىموم ىلع ةاروتلا تلزن اك ءامسلا نم ًاباتك مهيلع لزني نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوييلا لأس «اهسلا نم ًاباتك

 مهتءاج ام دعب نم لجعلا اوذحتا مث .مهدانعو مهّوتعو مهئايغطب «(مهملظب ةقعاصلا ْمُهتذخأف ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ نم ريكأ ىسوم

 نم لتقي نأ هوعدتبا يذلا نم مهتبوت هللا لعج امدعب © كلذ نع انوفعفإل مالسلا هيلع ىسوم يدي ىلع ةرهابلا تايآلا نم

 ٌروطلا مهقوف انعفروإ» ١8: 4 [ابب ءاج يتلا تايآلا يهو هيب ةبُح :يأ] «ًانيبم ًاناطلس ىسوم انيتاوإ» هدبع نم مهنم لجعلا دبعي مل

 اوُلخْا مه انلقوإط .مهماع طقسي نأ ةيشح اوم زتلاف اومزلأ مث «ًالبج مهسوؤر ىلعّللا عفر «ةاروتلا ماكحأب مازتلالا نم اوعنتما نيح كلذو «مهقاثيمب

 اوُلَيتو اوصعو اوفلاخف ًاديدش «ًاظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخأوإل لعفلاو لوقلا نم هب اورمأ ام اوُفلاخف «تبسسلا يف اوذعت ال مه انلقو ًادججُس ابلا

 .لجو رع هللا مّرح ام باكترا ىلع

 يف نابح نبأ هاور ؛«نابذاكتيو نارتابتي ناناطيش ِناّبتسملا :لاق ؟هنم ّرصتنا نأ أب نم َّلعأ ءينوُد وهو ينمتشي ٌلجرلا هللا ّيبناي تلق :لاق نامجج نب ضايع نع ١: 4 ةيآلا

 .ناطيشلا لمع اذهو «روفنلاو قاقشلل ناثعاب يأ :ناناطيش ىنعمو ./471/7ج بيغرتلا/ .هحيحص



 تايآب مهرفكو مهقاثيم مهضقن ايفإب : هه
 اَمِي اهوبكترا يتلا بونذلا نم اذهو 4للا

 دوهعلاو قيثاوملا مهضقن وهو مهتنعل بجوأ

 يتلا تازجعملاب مهرفكو «مهيلع تذخأ يل
 مالسلا مييلع ءايبنالا دي ىلع اهودهاش

 ةرثكل كلذو «قح ريغب ءايبنألا مهلسقوإ»
 اولتق مهّنإف هللا ءايبنأ ىلع مهئارتجاو مهمارجإ

 مهوقوإل «مالسلا مهيلع ءايبنألا نم ًاريفغ ّج

 اهيلع هللا عبط لبإط ءاطغ ين فلُع انبولق

 مهرفكيوإ» 5“١8: نايغطلاو رفكلا ىلع

 اهومر مهْنأ (ًايظع ًاناتهُب ميرم ىلع مهوقو
 ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا ٌنئاعل ميهلعف ءانزلاب

 نبا ىسيع حيسملا انلتق انإ مهوقوإ :: 7
 هسفنل يعدي يذلا اذه هللا لوسر ميرم

 باب نم مهنم اذهو ءهانلتق بصنملا اذه

 هوباص امو هولتق اموإ» ءءازبتسالاو مكهتلا

 اذهلو ءهايإ هوتظف ُهَهَبَش اوأر «مه ةّبُش نكلو
 يفل هيف اوفلتخا نيذلا نإوإ» :ىلاعت لاق

 عابتا الإ ملع نب هب مهل ام مهنم كلش
 نم كش يف مهلك ىراصنلاو دوهلا 4ّنظلا
 :ىلاعت لاق اذهو ءلالضو ةريحو كلذ

 لب وه هنأ نينقيتُم هولتق امو (ًنيقي هولتقاموإل
 هيلإ هللا ُهَعفر لبا ١: 8/8 نيمهرتم نيكاش

 هبانج مارُي ال بانجلا عينم «ًازيزع ُهّللا ناكو
 عيمج ف 4ًابكحإ» هبايب َذال نم ماضُي الو

 ٍلهأ ْنِم نإوإل ١84: هيضقيو ُهُرُدَقُي ام

 توم لبق «(هتوم لبق هب ّنَنِْوُيَل الإ باتكلا
 ؛لاجدلا لثقل لزن اذإ هب نوقّدصُي ءىبسيع

 هلوزن دعبو «ءامسلا ىلإ هعفر لبق مهنم اهدهاش يتلا مهامعأب «ًاديبش مييلع نوكي ةمايقلا مويوإ» ءالسالا ةّلِم يهو «ةدحاو اهلك للملا ريصتف

 بونذلا نم هوبكترا امب دوهيلا ملظ ببسب هّنأ ىلاعت ربخُي «مه تلجأ ٍِتابّيط مهيلع انمرح اوُداه نيذلا َنِم ملظبفط ١5٠: ضرألا ىلإ

 م ةيجس هذهو ؛قتلا حاب نع مهسفنأ اودصر نانا ردص اريك هلا ,ليبس نع مهّدصبوإل مهل اهلحأ ناك تابيط مهيلع مّرح ةميظعلا

 0 ع ص 2

 يلا مهلْئكَو هَل تيت مِهرفْكَو مهمتي مهضْقَاَمَي
 يفك لم بوف رهلوََو قيم
 ٌمَصَرَم لع َمهِلَوَعَو مر دو (كيإ) اليل النووم

 ملم نبأ ىديع يسم نلتفت مهِلَوَفَو كي اًميِطَع انتم

 دو هي نلوم وس
 نطل هَلْ نواس هيف

 مَ هَعَعَر لب (©) انيقي ُهوُلتَقاَمَو
- 

 ا 000

 رس عل هل 7007 3 - 2

 مو < .والوم لبق وب نمو الإ تكلل هَ َنِمْنِإَو ©
 هو

 أاوُماَه َسَدَلأَنِم لطم )اديه مَعَ نوي َةَمْيفْلا

 م دال بسن مه ذَصيَو مَ تل ٍتَبِط َتلعانسَيَح
51 

 هي صاس لس جل

 سائلا لوم مهو هنو دقوا ُمهِْأَو 7 ارثك

 نيكل 7 اميل َباَدَع مهتم ترفل دوللي

 ومو نو اور ٍفَنوُحِسرَ
 1 هرم 2 16 2000 أ رار 0124

 وكلا تروؤملاو 0 لِزنَأ

 1 وص

 ماو

 رمممج كب رس سرع حصر ص مجم

 07 اهظعارجأ َميَتْؤْنَس َكِتلؤَأ رحال ار ولاول َنومؤملاَو
 ذو

 هيلع اولاتحاو هولوانتف ,ابّرلا نع مهاهن دق هلل نإ # هنع اوُهَن دقو ابّرلا مهذخأوإ» ١1١: لسرلا ءادعأ اوناك اذهلو «نمزلا ميدق نم اهب نوفصتم

 نكلإل ١51: :ىلاعت لاق مث .كأهتأ ًاباذع مهنم نيرفاكلل اندتغأو لطابلاب سائلا لاومأ مهلكاوإ ليحلا عاونأب

 ,مالسإلا يف اولخد نيذلا «ديبع نب دسأو «ديعس نب ةبلعثو «مالس نب هللا دبع «نونم ٌوملاوإ» عفانلا ملعلا ف ةخسار مدق مه نيّذلا يف نوتباثلا

 [ملسو هلأو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ مهو] حدملا ىلع بوصنم وه #ةالصلا نيميقملاوإ) ؛ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم هب هللا لسرأ امب اوقّدصو

 نونم ٌوْيَو هللا الإ هلإ ال هنأ نوقّدصُي «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤملاوإ» مهارمأ ةاكز 4قاكزلا نوتؤملاو#» «كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمْوُي
 ؤُئسإل مّدقت اًمع ربخلا وه 4كقلوأإ ؛اهّرشو اهريخ لامعألا ىلع ءازجلاو توملا دعب ثعبلاب

 ريغأ دحأ الو : :لاق ث هللا لوسر نأ نيحيحصلا ٍيفو : 5١ه ةيآلا

 .ةنججلا «ًأيظع ًارجأ ميت

 نم ؛هللا ن نم رذعلا هيلإ ّبحأ دحأ الو ...نطبامو اهنم ٌرهظام شحاوفلا مّرح كلذ لجأ نم هللا نم

 ./هدح/١ج ريثك نبا رييسفت| .«هبتك لزنأو ُهَلِسُر لسرأ كلذ لجأ نم» :رخاآ ظفل يفو ««نيرذنمو نيرشبم نييبنلا ثعب كلذ

 «مهنم ملعلا يف نوُحيسارلا



 ىلإ انيحوأ م كيلإ انيحوأ انإإل :

 ىلع در يهو ءةيآلا « هدعب نم نييبنلاو رون كلا
 لل 2 عرس 1 2

 هللا نأ ملعن ام دمحم اي [اولاق نيح] دوييلا -ه دعب نِمَسَيِيلَأَو جود !اميح وأ ام كَل 5 َأآَنِإ ©

 ىحوأ هنأ هللا لزنأف ءىسوم دعب رشب ىلع لزنأ مل ع4 هلع عام ء م 1 2

 هلآو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هدبع ىلإ بوفعيو ٌقَحَسِإَو َليِعَمْسِإَو َميِهَرَرِإ لإ اَمحَوَأَو
 ءايبنألا نم هريغ ىلإ ىحوأ م ملسو سرير سب عدس سم ود ل د

 ليعامسإو مهاربإ ىلإ اميحوأوإ» .نيمدقتملا َنكيلسَونوُرتكَو سدوبَو بويع و طاَبَسَدْلَاَو
 3 - - - 2 ص200 رو ل حر جر دس ع اسس

 ىسيعو ٍطابسألاو بوقعيو قاحسإو َكَيَعمُهَنِصَصَق دقالْسُرَو © ] ارودز ديواد استاءو

 دواد انيتاو نايلسو نوراهو سنوُيو بويأو 0 3
 100 ا كف ع مها نر جيل - 2 وعم
 هللا هاحوأ يذلا باتكلا مسا :روبزلا #اروُبز نسوُمهأ ملك و كليَع همت ل السموم

 دق ًالّسٌروإ» :151 مالسلا هيلع دواد ىلإ 566 هه © ها
 1 م0 ع 6 !َنرِذنَمَو نس رشم لاش ) املككحت

 مم السرو لبق نم كيلع مه 1 نوكأ أ 7 هه و م 2 ْ

 ينعي «ةيآلا هذه لبق نم 4كيلع مهصصقن اميكح اَرِبْرعْمَسأ نو لْسمل دعب ةَجح ِهَدلَألعساَنلِل
 ىسوم هللا ملكوإ» .اهريغو ةيكملا روسلا يف ْ دص و طر ل سر راس حرس 7 رثج

 .تفصلا هذبب ىمول فيرشت اذهر «ايلك< هيلع ةلرنأ كلي[ لزأ اًميدَبَسيمَسأ نحل (9
 نيرشبم ًالسرإ) : ١58 ميكلا :هل لاقُي اذهو 7 ا رج كي م 2 حي عل جم سس سم

 نيزلانإ 9) اديبش للأب ' نودهشم ؟ذملأ

 عبتاو هلا عاطأ نم تورسشمي «نيرذسو 0 1 0 0 7 7 نفك : و 1, 0

 فلاخ نم نورذنُيو ؛تاريخلاب هناوضر اديب الَكَصأ وَ دكه دس نَعأوُذَص و أورفك
 ساثلل َنوكي الئلإو ؛باذعلاب هلسر بذكو 202020 ور انس + هجر 40
 لزنأ ىلاعت هنأ يأ «لسرلا دعب ٌةَبح هللا ىلع الومهل فَعَلَ نكي اوم أوك نيا ©

 ىقبي المل فايايو ههركي امم هاضريو هبحي ام دو طلو ةرضيا دس لسطح ينيج كه يرطب © اقر ميدي

 «أيكح ًازيزع هللا ناكوإ رد رذتعم مءاجدَم سالمين 7 اً لعد كلذ َناكَو

 انيحوأ انِإإَف :ىلاعت ُهلوق ّنَمْضت ال 5 0
 وع 0 7 9 ع دور 7

 تابثإ «نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ اك كيلإ اووكمنِإَو كَل أحس اعمر نم ًايلوسرلا
 نَم ىلع ٌدّرلاو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هتوبن 72 ل 2 وامن
 لاق باتكلا لهأو نيكرشملا نم هتّوبن ركنأ ([7 ميك مَعَ ناك و صر أو تَومَّس هلل نإ

 هلزنأ كيل َلَرْنأ امب ُدبشي ُهللا نكلإ» :ىلاعت 55
 كلل دهشي هللاف ؛رفك نم هب ٌرفك نإو «هملعب

 كًاديهش للاب ىفكوإ# هللا ةدابش عم كيلع لزنأو كءاج ام قّدصُت 7 # نو دهشي ةكئالملاو)» هملعب هلزنأ يذلا نارقلا هيلع لزنأ يذلا هلوسر كنأب

 دقو ؛هعابتا نع سانلا ٌَدَص يف اوعسو حلا اوعبتي ملف مهسفنأ يف اورفك «ًديعب ًالالض اوُلض دق هللا ليبس نع اوُدَصو اورفك نيذلا َنإإل 16
 هللا نكي مل اوملظو اورفك نيذلا نإ : ١14 :لاقف نيرفاكلا يف همكح نع ىلاعت ربخأ مث .ًاعساش ًايظع ًادْعُب هنم اوُدُعَبو ٌّقحلا نع اوجرخ

 اذه منهج قيرط الإ» : 58 ريخلا ىلإ ًاليبس مهيدهي الو مهل رفغي ال هّنأب همراحم كاهتناو همام باكترا ببسب 4ًاقيرط ْمُهَيِدْهَيِل الو مه ٌرفغيل
 لوسرلا كءاج دق ساتلا اهبأ ايإل : ١ «ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو أدبأ اهيف نيدلاخإ» [كلذ مهل بجوُي ام اوفرتقا مهنوكل] عطقنم ءانثتسا

 ًريبخ نككي هوعبتاو هب اونمآف لجو رع هللا نم قحلا نيدو ىدهلاب ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم مءاج دق 4مكل ًاريخ اونمآف مكبر نم قحلاب
 قحتسي نمب «ًايلعهللا ناكوإ» ءمكنارفكب رّرضتي الو مكناميإ ٍنعو مكنع ينغ وهف «ضرألاو تاومسلا يف ام هلل َنِإف اوًرفكت ْنِإوظ كل
 .هردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف «ًايكحإ» هيوغيف ةياوغلا قحتسي نمبو «هيدهيف ةيادهلا

 مهّئامد اوكفس نأ ىلع مهلمحو ءمكلبق ناك ْنَم َكّلهأ حشا َنِإف ّحشلا اوُقّو «ةمايقلا موي ٌتاملظ ملظلا َنِإف ٌملظلا اوُقتا» :لاق هَ هللا لوسر نأ رباج ىور ١58 :ةيآلا
 ./8؟/١ج ريغصلا عماجلا حيحص/دمحأ هاور «مهمرامم اولحتساو

 مكنيي هتلعجو «يسفن ىلع َملظلا ُتمرح يّنإ يدابعاي» :لجو رع هّير نع هيوري ايف ِهْيَع لاقو .«ةمايقلا موي ٌتاملظ ملظلا َنإف ملظلا اوقتا» :ُهَتيَع هللا لوسر لاق ١55: ةيآلا
 ./ 1 /ج بيغرتلا|/ .ملسم امهاور ««اوُملاظت الف ًامّرع

 001 /ج بيغرتلا/ حيحص هدانسإو ًافوقوم يناربطلا هاور (ٌتححَس سانلا نيب يهو ءرفك مكحلا يف ةّوشرلا» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو



 مكنيد يف اوُلغَت ال باتكلا لهأ ايإ)ل 01
 لهأ ىلاعت ىبني «قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو

 يف ريثك اذهو ءءارطإلاو ولغلا نع باتكلا

 ىتح ىسيع يف ّدحلا اوزواجت مهْنِإف ىراصنلا
 امن للا نود نم هنودبعي اهلإ هوذحتا

 ةثملكو هلا لوسر ميرم نبا ىسيع ٌحيسملا
 هلسرو هللاب اونماف هنم ٌحورو ميرم ىلإ اهاقلأ
 دابع نم دبع حيسملا امنإ ب ةثالث اولوقت الو

 يتلا ةملكلاب هقلخ للا قلخ نم ٌقلخو هللا

 خفنف ميرم ىلإ مالسلا هيلع ليربج اهب لسرأ
 يتلاوإ» :ىلاعت لاق هّبر نذإب هحور نم اهيف
 انحور نم اهيف انخفنف اهجرف ُتَئَصْخأ
 :ىلاعت لاقو 4نيملاعلل ةيآ اهنباو اهاناعجو

 ةقلخ مدا لثمك للا دنع ىسيع ّلشم نإ
 .#نوكيف ْنك هل لاق مث ءبارت نم
 :4نركيف نكإل :هلرق يه (هئملكوإ
 دحأ دحاو هللا نأ اوقذصف 4هلاب اونمافو#

 4ةثالث اولوقت 7 الوإ» .ةبحاص الو هل دلو ال

 هللا ىلاعت نيكيرش هللا عم همأو ىسيع اولعحت ال
 «مكل ًاريخ اوهتناإب ًاريبك ًاَولع كلذ نع
 ٌدحاو ٌهلإ هللا امنإإ» ء[كرشلا نع مهابن]
 نع سّدقتو ىلاعت دلو هل نوكي نأ هناحبس

 تاومسلا يف ام هل ًاريبك ًاًولع كلذ
 تحت مهو هقلخو هكلم عيمجلا «ضرألاو

 (هئايلوأل :يأر «ًاليكو هللاب ىفكوإ# هرييدت
 نوكي نأ ٌحيسملا فكنتسي ْنلط

 الوإ» مشتحي نلو ربكتسي نل هلل ًادبع
 هدابع نم ٌديبع مهف 4نوُبَرقملا ةكئالملا

 زيكتسيو هتدابع نع ٌفكستسي نمو
 ردق ىلع باوثلا نم «مهّروجأ مِيْفوُيف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا اًمأفإ» : 107 لدعلا همكحب مهنيب لصفيل 4ًاعيمج هيلإ مهرشحيسف
 هتدابعو هللا ةعاط نم اوعنتما «اوربكتساو اوفكستسا نيذلا امأو» ٠ ةنجلا مهلخديف «هتمحرو هناسحإو | «هلضف نم مهلذيزيوإل «ةحلاصلا مهامعأ

 يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ :ىلاعت هلوقك «ًأريصن الو ًايلو هللا نوُد نم مهل نودجي الو ًاهنأ ًاباذع مهُيّذعُيفل كلذ نع اوربكتساو

 :مظع اهرب هنم مهءاج دق هّنأب اربخمو سانلا ٌعيمج ًابطاخم ىلاعت لوقي : ٠9 4 نيربكتسم اوناك ا؟ نيريقح نيرغاص © نيرخاد منهج نولخديس
 هللاب اوُنمآ نيذلا امأفإ» ١78: نارقلا وهو ءٌّقحلا ىلع ًاحضاو ًءايض ؛«أنيبم ًارون مكيلإ انلزنأو مكبر نم ٌناهرب م ءاج دق سانلا اهيأ اي

 ًاباوث مهديزيو ةّنحلا مهلخدي :*لضفو هنم ٍةمحر يف مهلخديسفإب مهرومأ عيمج يف هللا ىلع لكوتلاو ةدابعلا يٌماقم نيب ب اوعمج يهب اوُمصتعاو

 يف مهف «ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملا ةفص هذهو ,فارحنا الو هيف جاجوعا ال ماو ًأَدْضَق ًاحضاو ًاقيرط (ًايقتسم ًاطارص هيل مب ًافعاضم

 ا ل

 كوسر ميم نبأ ىَسِع حي
 0 2 اا ل 6 ساس ال يد
 0 :ةتملك هللا

 م ا ارح أوهتن 0 38 2 000 دص وو

 0 نأ هَسَحَبْس دجحأَو

 َفكَتسَي نَ (6) اليكس وهب َقَكَو ضال فاَمَو

 رس سوا جرم رتل لس ل اج 1

 نوفا هكَقَلمْلا ودنيا ل

 م سس هس ريك صو هي داَبِعَنَع 1 - نم هذ

 سيدو ثماءك تريزا اما (©7) اعيحِوَتَلِ
 يعير بر ءلعاس ع ةعدم

 اننا دام ام ولصق نم ا مهروجأ م 0

 1و مهاد دعم وكَتصاَأَك
 هيام دعو د رجح 2 رسم هم و نس ريماس وس
 سانلا اي( اريصضنال اًيلودودلا نود نم مهل نودي

 09 اَكيِبُم اًرْو كَتَبَ مُكَبَر نينه مح ءاَجَده 0 ا لا
 را رس 0 وس 2 -_ور م كل 000

 .تاتحلا تاضور ىلإ يضفملا ميقتسملا هللا طارص ىلع ةرخآلا فو «تايلمعلاو تاداقتعالا عيمج ف ةمالسلا قيرطو ةماقتسالا جا وم ىلع ايندلا

 ./ 4/ ءايبنألا باتك يف يراخبلا هاور (هلوسرو هللادبع انأ امّنإف «ميرم نبا ىراصنلا ٍترطأ !؟ ينوُرطُنال» : هيَ هللا لوسر نأ حيحصلا ينو ١1/١: ةيآلا

 هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل» :لوقي ىلاعت هللاو ءأدلو هدقتعي نم مهنمو ءاكيرش هدقتعي نم مهنمو ظإ هدقتعي نم مهنمف مالسلا هيلع حيسملا يف مهلاوقأ نيابت ىراصنلا لالض نمو

 ./9/ ةدئاملا ةروس .اًّدحاو هلا ّآلإ لإ نمامو ةثالث ثلاث



 يف مكيفُي هلل هللا لق كتوئفتسيإل : ل

 هللا لق ةلالكلا نع كنوتفتسي «ةلالكلا

 .كورتملا ىلع روكذملا لدف ءاييف « م كيفي

 [ك .دلاو الو دلو هل سيلو تومي نّم :ةلالكلاو
 سيل َكَلَه ٌؤرما ٍنإ» :ةيآلا هذه هيلع تلد
 ىلع لديو «دلاو الو هل دلو الو تام دلو هل

 بأ اهعم ناك ولو « تخأ هلو :هلوق كلذ

 وهو ,ٌكلرت ام فصن اهلفإب ؛ًائيش ثدرت ل

 عيمج ثري خألاو «دلو اهل نكي مل نإ اهني
 دلو الو دلو اهل سيلو ةلالك ثتام اذإ اهلام

 ًاعيش خألا ثري مل دلاو اه ناك ول هّنأل را

 5 امم ناثلثلا ٍامهلف نيتنثا اتناك نإفإ» 0
 امل ضرف ناتحخأ ةلالَك تومي نمل ناك نإف

 يف نيقخألا ىلع داز ام اذكو ناثافلا تتسم

 ءاسو الاجر ةوخإ انك ناو) .همكح جي ةَميِصمل تلجأ دوش اوما
 مكح اذه #«نييثألا ظح لغم ركذللف 3 070 هع 1 ماه م سن ريلسدس ش 2 ا 0 5

 اذإ ةوخالاو نييبلا ينبو نينبلا نم تابصعلا ةناطلا هدا شرت خم ل

 لثم ركذلا يطعأ مهئانإو مهروكذ عمتجا 201 ريكس أولت أيما 29 نذل مكي اين 6 م
 «ءاولضت نأ مكل هللا نيب «نييكنألا ظح 0 1 3و 72

 نأ م هّدودح ٌدحيو هضئارف مكل ضرفي 5 ءالوديتلملا ال أو ىذه الَو جل

 نايبلا دعب قحلا نع اوُلضت الكل كاولضت 520100 2202 --- 000 هلل بحس دس سر

 بقاوعب ملاعلا وه «ملع ءيش لكب هللاوإل ًاوئالطصاك كلك ذإو 25000000
 .هدابعل اهحاصمو رومألا 1-2 ال جمع ا 02000111 سل هل ع و
 ةدئاملا ةروس ا نعاسو سال وت كمر

 ا #آ 2 رض رس رس م وري لس 027

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب اواَعئاَو وقتل اور لعأونواستو أ أودَّمعَت نأ اَرَْ
 نيذلا اهيأ ايف هلوسرو هللا نم نايب اذه: رج سا ءمو د ومد 1 ردح مر + جم رع

 هللا دهع :ٌةّنس يهو «دوقعلاب اوفوأ اونمآ (0ِباَقِعَ اديِرَْسَه كانَ اوقماو ٍناودعل اوريثإإل ىلع
 «عيبلا دقعوا ةكرشلا دقعو «فّلحلا دقعو

 مكل َتلِجُأِل .نيملا دقعو حاكتلا دقعو
 هب هللا ريغل لأ اهو ريزتخلا محللو ّمدلاو ةتيملا كلذب ينعي [ةّنسلاو نارقلا يف :يأ] «مكيلع ىلتُي ام الإإ» .معلاو رقبلاو لبإلا يه (ماعتألا ٌةميهب

 وهو ؛ «4مّرُخ متنأو ديصلا يّلِجُم ريغ . ,[ملسم هاور مارح هلكأف عابسلا نم بان يذ لكو] عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخدملاو
 اوُلِحُت الو جلا كسانم 4هلا رئاعش اوُلجت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايه :؟ «4ديرُي ام ُمُكْحَي هللا نإ «مارحالا لاح يف ماعنألا نم يشحولا معي ام

 «درفلا بجر :يه ٌمرحلا ٌر ٌرهشألاو .هيف هيطاعت نع هللا ىبن ام كرتو هميظعتب فارتعالاو هميرحت © هارحلا ٌرهشلا الوؤ# «ىلاعت اهمّرح يتلا هللا َمراحم

 الو هللا رئاعش مظعت هيف نإف ؛مارحلا تيبلا ىلإ ءادهإلا اوكرتت ال «كئالقلاالو يذلا الوؤ .مرحمو ,ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ؛تايلاوتم ثالثو

 مهّبر نم ًالضف نوغتيي َمارحلا َتيبلا َنيَمآ الوإ» .ةبعكلاىلإ يده اهمأ ملعيلو «ماعنألا نم اهادع اًمع هب زّيمعتل اهقانعأ يف اهديلقت اوكرتت

 مكل انللحأ دقف مكمارحإ نم متغرف اذإ «اوُداطصاف ملح اذإوإ» .مهّبحب هللا نوضرتي مارح اهللا تبب ىلإ نيدصاقلا لاتق اوُنحتست ال 4ًاناوضرو

 مارح ا دجسملا ىلإ لوصولا نع مودص نيذلا ضغب مكنلمحي ال جاودتعت نأ | مارحلا دجسملا نع موُدَص نأ موق ثآنش مكتمرْجَي الوإ» .ديصلا

 ىلاعت رمأي «ىوقتلاو ٌّربلا ىلع اونواعتوإ» .دحأ لك قح يف لدعلا نم هب هللا كرمأ امب اومكحا لب مهف هللا مكح اوُدعتت نأ ىلع ةيبيدحلا ماع

 هللا وقتاوإ» مراحماو مما ىلع نواعتلاو «لطابلا ىلع رصانتلا نع مهابنيو «تاَوْدعلاو مثالا ىلع اونواعت الوإل تاريخا لعف ىلع ةنواعماب نينمؤلل
 .«باقعلا ُديدش هللا نإ

 امف ُتَلْزن ةروسرخآ اهّنِإ اَمأ :ٌتلاقف ىمعن :تلقف ؟ةدئاملا أرقت ريبجاي :يل تلاقف ةشئاع ىلع ٌتلخدف ٌتججح :لاق ريفُت نب ريبُج نع حيحص دانساب احلا ىور :ةدئاملا ةروم 00

 ./7/؟ج ريثك نبا ريسفت/ .«هوُهّرحف مارح نم متدجوامو «هولحتساف لالح نم اهيف متدجو

 1ك



 نع يبا ًانمضتم ُهدابع ىلاعت ربخُي :#
 اهيف امل ,#ةتيملا» نم ؛تامّرحملا هذه يطاعت

 ,ندبللو نيّدلل ةّراض يهف «نقتحما مدلا نم

 نأ ةّيلهاجلا يف اوناكو «حوفسملا «مدلاوإل

 هب كصقيف ًادّدحُم ذخأي عاج اذإ مهدحأ

 هنم جرخي امف ءفنص يأ نم ًاناويح وأ هريعب
 هذه ىلع ّمدلا ُهْللا مّرح اذهلو .هبرشي مدلا نم
 .هيشحوو و هّيسنإ ؛«ريزنحلا محلوإلا .ةّمألا

 ركذف عد ام وهو ؛«هب هللا ريغل لهأ اموؤ»

 ىلاعتمللا نأ «مارح وهف هللا ريغ مسا هيلع

 .ميظعلا همسا ىلع ماعنألا ميذت نأ بجوأ

 .قنخلاب تومت يتلا يهو ؛#ةقنسخنللاوإ

 .تومت ىتح برضت يبا ؛(ٌةذوقوملاوإ»
 .قهاش نم عت يتلا ؛4ةيةرتلاوإط
 حطن ببسب تنام يتلا #ةحيطسلاو»
 اهضعب لكأف 4غْبّسلا لكأ اموإ» .اهل اهريغ

 ام «مثيكذ ام الإإ» .مارح يهف تتامف
 هيفو ةاكذب هكاردت نكمأف هتوم ٌببس دقعنا

 4ِبُصُتلا ىلع يذ امو» .ةرقتسم ةايح

 يف ةبعكلا لوح ةراجح بصنلا تناك
 ءكرشلا نم يهو ءاهدنع نوحيذي ةيلهاجلا

 حادقلا يهو «مالزألاب اومسقتست نأوإ»
 «لعفت الو لعفا اسهيلع بوتكم يلا

 هيطاعت «قسف مكلذإل اهف نومكاحتي
 نم اورفك نيذلا سئي مويلاو» .كرشو ةلالض
 الفإ» مبيد اوعجاري نأ اوُسِيي 4مكنيد

 مكتفلاحم يف مهوفاحت ال «ِنوشخاو مهوشخت
 مويلا» مهلع عرصنأ ينوشخاو مهايإ

 هللا ريغل لهأ امو ريزنخملا متلو مدلأو ةتيملأ َتَمَرْخ 1 م 1 موس ل ل دو

 َلَكأآَمَو ُهَحيِطَتل ديَورملاوب فزملاودقيكتفلاوموب
 أوُمِسَقَكْسَش أَو بضل لع حيذامَوَ امال عمل

 كوي نمأرَمَكَندلا سيول َقَسف كلك
 باو ختي إكل تلك موا وطحن
 يف رض نَمَه اني َمَلَسِحْلا مُكَل ٌتدِضَرَو مَعَ

 00 يحضرون ناجم وصنع
 ُكدَلَعاَمَوْت بيلا لحل َلِح 15م َكَئَوُلَحَسم

 ته امأ جك يأ هامل َنييَلَكَم 54 حاولت
 ٍداَسْلسأ عرس هنأ اهلاويه 11 و
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 لوبا ونوأ نذل |ماعطو تابيطل توا كلل نأ (

 دقو يكل ني شكت و لف اود
 5007 1 وميت اَدإْكلبق .5نم بتكون نإ ددلاَن'ِم

 للت#أ 2

 فكي نمو نا دخأ تم او نيجي م ريع ننصح

2 

0 
 هم و ول ذآ م

 © ترن موري ف َوُهَومْلَمَعطِبَح ْدَقَف نيل
 /١

 يتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل ثلمكأ
 يف ٌرطضا ٍنمفإ .مكسفنأل متنأ هوضراف ءاهنيد اهل ىلاعت لمكأ ثيح ةّمألا هذه ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ هذه 4ًانيد مالسإلا مكل ٌتيضرو
 مكل لجأ ْلُق مه لجأ اذام كنولأسيإ» :4 محر ٌروفغ هللا نفط كلذ هل حابأ دقف هللا ةيصعمل ٍطاعتُم # مثال ٍفناجتم ريغ ٍةصمخم

 يراوضلا :ينعي حراوحلاو ءروقصلاو دوهفلاو بالكلا نم يهو «نيبلكم حراوملا نم متملع اموإل :لالحلا نم قزرلاو لالحلا حئابذلا «(ثايّيطلا
 هلاسرإ تقو «هيلع هللا مسا اوزكذاوإ هسفنل هكسمي الو هبحاص ىلع هكسمأاذإ «مكيع ٌنكسمأ امم اولكف هللا مكمل ام َنموُمْلعت
 دوهملا نم نيّياتككلا لهأ حئابذ عمك لج تاتكلا اوت وأ نيذلا ٌماعطو تابّيطلا مكل لجأ م ويلا: ه «باسحلا ع ُعيرس هللا نإ هللا اوُقتاوإط

 نم َباتكلا اوُنوأ نيذلا نم ٌتانصخماو ٍتانمؤملا نم تانصخناوإ .مكحئابذ نم مهوُمِمْطُت نأ مكل ليو 4مه لج مكُماعطوإل ىراصنلاو
 «سفن بيط نع روهملا نه اولذباف فئافع تانصحم ّنه 6 يأ ؛ّنهروهم «ْنهَروجأ ٌنهومتيتا اذإ» تافيفعلا تايّمذلا نم رئارحلا 4 مكليق

 يذختم الو ًافيفع نوكي نأ وهو «لاجرلا يف اهطرش كلذك «ةفيفعلا يهو ءءاسنلا يف ناصحالا طرش امكف «نيحفاسُمم ريغ نينصحُمإ

 نّموإ» بوتي ىتح ةفيفع ىلع رجافلا لجرلا دقع حصي الو «بوتت ىتح يغبلا حاكن حصي ال دمحأ مامإلا دنعو «تاقيشعلا يوذ «(ٍناَدخأ

 يف امل ءاهتفلاخم ىلع ٌديعولا ركذ ؛اهب ٌمايقلا ُمزلي ٌماكحأو ُضئارفلا تركذ ال ,«نيرصاخلا نم ةرخآلا يف وهو ُهّلِمع طِبَح دقف ناميإلاب فكي

 .[اهعييضت نع رجزلا ديكأت نم كلذ
 لَِع يبنلا لاقف هل لحأ يذلاو هيلع هللا مّرح يذلا يف هيتفتسي هَ #7 ّنيبنلا تأ بارعألا نم ًالجر َنِإ :" ةيآلا
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 ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهبأ ايف :5
 مكفوُجو اولسغافإ» نوثدحم متنأو «ةالصلا

 اوحَسْماو قفارملا عم 4قفارملا ىلإ مكيدديأو
 مكلجرأو» ةيصانلا رادقم وهو (مكسوؤرب
 هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاق «نيببعكلا ىلإ
 باقعألل ليو «ءوضولا اوُعِبْسَأ) :ملسو هلاو

 مامالا ىور .نيحيحصلا يف وهو «راثلا نم

 «ةسبع نب ورمع انئّدح :ةمامأ وبأ لاق :دمحأ

 ءءوضولا نع ينربخأ هللا لوسر اي تلق :لاق
 ىتح هءوضو ٌبرقي ٍدحأ نم مكنمام» :لاق

 هاياطخ ثّرخ الإ ٌرثتنيو قشنتسيو ضمضمتي
 مث شتني نيح ءاملا عم هميشايخو همف نم
 اياطخ ُثّرخ الإ هللا ُهرمأ ام ُهَهَجَو لسغي

 لسغي مث ءاملا عم هتيحل فارطأ نم ههجو
 نم هيدي اياطخ ثرح الإ نيقفرملا ىلإ هيدي
 تّرخ الإ ُهَسَأر حسي مث ؛هلمانأ فارطأ
 مث املا عم هرعش فارطأ نم هِسأر اياطخ
 الإ هللا ٌهَرمُأ مك نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغي

 عم هعباصأ فارطأ نم هيمدق اياطخ ثّرخ

 وه يذلاب هيلع ينيومللا دمحيف موقي مث ءاملا

 هبونذ نم جرخ اّلِإ نيتعكر ٌعكري مث لهأ هل

 نم ملسم حيحص يف وهو (همأ هتدلو مويك

 نإو اورهطاف ابْنُج مسك نإوإب .رخآ هجو
 مكنم ٌّدحأ ءاج وأ ٍرفس ىلع وأ ىضرم منك
 ًءام اوُدجَت ملف ًءاسدلا ُمُئسمال وأ طئاغلا نم

 مكهوجوب اوحسماف ّض ًاديعص ا اوُمَميِتف

 هيلع مالكلا مّدقت كلذ لك ,كهنم مكيليأو
 ُديِرُي امإ» .[4/ةيآلا] .ءاسنلا ةيأ ريسفت يف

 مكيلع لبس «جّرَح نم مكيلع َلعجيل هل
 مكلعل «نوركشت مكلعل مكيلع هتمعن مْيِلو مكَرَهطُيِل كيري نكلوإ» مكب ةمحرو مكيلع ةعسوت املا دقف دنعو ضرملا دنع مميتلا حابأو سيو
 ميظعلا ن نيّدلا اذه يف مهملع هّممعن نينمؤملا ىلاعت هللا ركذُي «مكيلعوللا ةمعن اوُركذاوإط :ا/ .ةحامسلاو ةمرلاو ةعسوتلا نم مكيلع ُهَمَعِن نوركشت

 ءمهمالسإ دنع ملسو هلاو هيلع هللا ىلصهللا لوسر اهيلع نوعيابُي اوناك يتلا ةعيبلا يه هذه كانعطأو انعمس مل ْذإ هب مكقئاو يذلا ُهَقاَتيِموط

 نم رئامضلا يف ملاختي ام ملعي هنأ مهملعأ مث لاح لك يف ىوقتلا ةبظاوم ىلع ضيرحتو ديكأت اذه «رودصلا تاذب ميلع هلا َنإ هللا اوقتاوإ

 «طسقلاب ءادهشإل اونوكو «ةعمسلاو سانلا لجأل ال لجو رع هلل ّيحلاب نيماّوق اونوك هلل نيِماوق اونوكت اونمآ نيذلا اهيأ ايإل :8 رطاوخملا
 ناك ًاقيدص دحأ لك يف لدعلا اولمعتسا لب مهيف لدعلا كرت ىلع موق ضغب مكنلمحي ال 4اولِدعت ال ْنأ ىلع موق نآنش مكتمرجي الوإل لدعلاب

 رشف ارش ْنِإو ريخف ًاريخ نإ مكلاعفأ ىلع مكيزجيسو «نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو ىوقتلل ُبرقأ وه اوُلِدغا :لاق اذهلو ءأّودع وأ
 .ةّنا وهو (مظع ٌرجأو ةرفغم مه ٍتاحلاصلا اوُلِمَعو اوُمآ َنيذلا هللا َدَعَو :4 :هدعب ىلاعت لاق اذلو

 «مهمكح يف نوعي نيذلا نيم هيدي انلكو «نمحرلا نيمب نع رون نم رباتم ىلع هللا دنع نيطسقللا نإ : هلع هللا لوسر لاق :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع :ةيآلا
 ىَبَرَق يذ لكل بلقلا ٌقيقر ميحر ٌلجرو «ٌققوم طيسقم ناطلس وذ :ةثالث ةّئحلا لهأ» :لوقي هع هللا َلوسر ٌُثعمس :لاق ضايع نع ملسم ىورو .يئاسنلاو ملسم هاور «اوُثَوامو «مييلهأو
 نم : :لاق ِهَيَع هللا لوسر َن نأ دواد وبأ ىورو .نسح ثيدح :لاقو ءيذمرتلا هاور (رئاج مام ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دس 0 هع هللا لوسر لاقو .(«ٍلايع وذ ٌفقعتم ٌفيفعو ءملسم
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 ىلاعت هلدع نم اذهو 4 محجلا ٌباحصأ

 دك ردو وه لب هيف ٌروجي ال يذلا همكحو هتمكحو

 رم 3 اونمآ نيذلا اهبأ ايإف : ١ لدعلا مكحلا
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 «هقيثاومو هدوهع اوضقنف دؤبملا ىلع قيثاوملاو
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 3 َااََمَو درع نأ مهن
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 هكر متيتاءو ةؤلّصل
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 06 مم هام عال سو ا

 اا ٌرْشع يتثا مهنه انتعبوإ» مهل هنم ًانعل مهبقعأف

 ك1 دلو داعي ْمُكسعدَريَع 2 جس ةعيابلاب مهلئابق ىلع ءافرع «ًابيقن
 دَقيَرقَك سكنا هك ني ربت َنَج لي مس ةاكزلا ُمُكينآو ةالصملا
 يحولا نم هب مكنوؤيجي اهف مهومتقذص

 امضي لمس هآَوسَّنَص قف صنم تلد د هللا ُمُتضرقأوإ» مهوترصن «مهوُمتر زعوإ» |
 ءاغتباو هليبس يف قافنالا وهو «ًانسح ًاضرق

 مهدوش «مكتائّيس مكنع َنَرفكألا» هتاضرم
 9 ٌةَيسَف هَبوْلَف 1عجو َمُهَسَعَل مِهَقَتِيُم

 7 اطحأْكَوه داو صديَكحلا ب 1 ورح ءاهب مذخاؤأ الو اهرتسأو اهوحمأ .مكيونذ 0 لا

 95 210 خخ سب د اهتحت نم يرجت تانج مكئاخدألوإ

 2 مو 2 2ك 9 دقف مكنم كلذ دعب ٌرفك نمفإ ؛دوصقملا

 حفصاو مهنع فع قائيملا اذه فلاخ نمف «ليبسلا ًءاوس لض
 ةلماعم هلماعو هلحجو مديكوتو هدقع دعب

 «حضاولا قيرطلا ًاطخأ دقف هفرعي ال نم

 ا

 مهقانيم مهضقن اهفإ» : ٠١ :لاقف هدهع مهضقنو هقاثيم مهتفلاخم دنع ةبوقعلا نم مهم لح اًمع ىلاعت ربخأ مث لالضلا ىلإ ىدحلا نع لدعو

 نوظعتي الف 4ةيساق مهّبولق انلعجوإل ؛ىّدحلا نع مهاندرطو ّقحلا نع مهاندعبأ :يأ ؛مهاّنعل مهملع ذأ يذلا قائيمل مهضقن ببسب (مهاّتعل

 «هلزنأ ام ريغ ىلع هباتك اولوأتو هللا تايا يف مهتافرصت تءاسو مهُموُهف ٌُثدسف  «هعضاوم نع ّملكلا نوفّرحي9» اهتواسقو اهظلغل ةظعومب

 اوكرتو .هنع ةبغر هب لمعلا اوكرتو هب اوُرْكُذ ام ًأَطَح اوُسْنوإط .كلذ نم هللاب ًاذايع هلََي ل ام هناحبس هيلع اولاقو «هدارم ريغ ىلع هولمحو

 مهردغو مهركم ب مهنه ة ةيئاخ ىلع ٌعِلطت لازت الوإ» .ةميوق لامعأ الو ةميقتسم طف الو ةميلس بولق الف ةكيدر هلاح ىلإ اوراصف ؛مهنيد ىَرُع
 هللا ٌعيِطُت نأ لثمب كيف هللا ىّصع نَم ٌتلماع ام :فلسلا ضعب لاق ا؟ ءرفظلاو رصنلا نيع وه اذهو «عخفصاو مهنع فغافإل «كباحصألو كل

 ينعي 4 نينسحملا ب بحي هللا نإ :ىلاعت لاق اذهلو ءمهيدهي نأ هللا ّلعلو «هيف
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 انذخخأ ىراصن انإ اولاق .نيذلا نموإط 4 ١:
 مُهّنَأ مهسفنأل اوعّدا نيذلا نمو «مهقاشيم

 ؛مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيعل نوعباتم ىراصن
 ةععباتم ىلع قيثاوملاو دوُهُعلا مهيلع انذخأ

 «هترصانمو ملسو .هلاو هيلع هللا -ىلص لوسرلا

 اوضقنو قيثاوملا اوفلاخ دوبملا لعف 5 اولعفف
 اًمِم اظح اوُسَْق :ىلاعت لاق اذهلو «دوهعلا

 ىلإ ءاضغبلاو ًةوادعلا مهنيب انيرغأف هب اوُرُكذ
 ءاضغبلاو ةوادعلا مبنيب انيقلأف(ةمايقلا موي

 فئاوطو «كلذك نولازي الو «ضعبلا مهضعبل
 رفكي نيداعتم نيضغابتم نولازي ال ىراصنلا

 موي ىلإ ًاضعب مهضعب نعليو ًاضعب مهضعب
 اوناك ام هللا مُهُتبُي فوسو# .ةمايقلا

 ىراصنلل ديكأ .ديعوو ٌديدبم اذهو (نوعنصي
 نم هللا لع بذكلا نم هوبكتراام ىلع

 دحاالا دحاولا ىلاعت ادلوو ةبحاص هل مهلعج

 هل نكي مو كلون مو ذلي م يذلا دمضلا درفلا
 نع ًاربخ ىلاعت لوقي :1-15© دحأ ًاوفك

 ىلص ًادمحم هلوسر لسرأ دق ِهّنَأ ةعركلا هسفن

 ىلإ ٌقحلا نيدو ىدمهلاب ملسوأ هلاو هيلع هللا

 :لاقف' ٍمهوهمجعو مهرع ضرألا لمهأ عيمج

 ُنَيِي انلوسر مءاج دق باتتكلا َلهأ جه
 باتكلا نم نوفحت مسك اَمِم ًاريثك مكل

 هوُقرحو هولي ام نيب «ريشك نع وعي
 ريثك نع ٌتكسيو «هيف هللا ىلع اورتفاو هولّوأو
 ىلاعت_ربخأ مث .هنايب يف ةدئاف الو هورّيغ اّمِم
 هلوبسر ىلع هلزنأ يذلا ميظعلا نارقلا نع

 ٌباتكو ٌرون هللا َنِم مءاج دق :لاقف ميركلا
 لبس ةتاوطر عبتا نم هللا هب يده .نيسُم

 ّنِم مهيجني «مقتسم طارص ىلإ مهمدهبو هنذإب رونلا ىلإ تاملظلا َنِم مهجرخيوإ» «ةماقتسالا جهانمو «ةمالسلاو ةاجنلا ٌقيرط 4 مالسلا
 دقلإ» :11/ ةلاح موقأ ىلإ مهدشريو ةلالضلا مهنع يفنيو «رومألا ٍّبحأ مه لصحُيو روذحما مهنع فرصيف ؛كلاسملا َنيبأ مهل حضويو «كلاهملا
 وه هنأ هقلخخ نم قلخو هللا دابع نم ٌدبع وهو حيسملا ين مهئاعّدا يف ىراصنلا رفك نع ىلاعت ربخي 4ميرم نبا خيسملا وه هللا َنإ اولاق نيذلا ٌرفك

 نأ دارأ نإ ائيش هللا َنِم كلي نمف لقط :هناطلسو هرهق تحت اهنوكو ءايشألا ىلع هتردق نع ًاربخع لاق مث -ًاريبك ًاولع مهوق نع هللا ىلاعت- هللا

 مْ !؟كلذ نع هفرص نع ردقي يذلا اَذ نّم وأ نم همن لك يذلا اذ نمف كلذ ةر ل !؟4أعيمج ضرألا يف نمو أو رم نبا حيسملا كلي

 امع ُلأسي ال ءاشي ام ىلع ٌرداقلا وهو قلو ُةكلم تادوجوملا عيمج «ءاشي ام قلخي امبنيب امو ضرألاو ٍتاومسلا كلُم هللو» : ىلاعت لاق

 . [مهرفك يف] ىراصنلا ىلع د در اذهو «هناطلسو هتردقب لعفي

 امت ًريثك مكل نّيبي انلوسر مكءاج دق باتكلا ّلهأ اي إف : ىلاعت هلوق ء « بستحي ال ثيح نم نارقلاب ٌرفك دقف « مجرلاب َرَمك ْنَم » : لاق « سابع نبا نع ماخلا ىور ©١ : ةيآلا
 هللا َننِم كءاج دق 9: : لاقف « ميركلا هّيبن ىلع هلزنأ يذلا ميظعلا نارقلا نع ىملاعت ربخأ مث , هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص : ماحلا لاق مث . هوفخأ ات مجرلا ناكف « باتكلا نم نوفخت متنك

 . /54/7ج ريثك نبا/ ةماقتسالا جهانمو ةمالسلاو ةاجنلا قيرط : يأ 4 مالسلا َلّبُس هناوضر ٌعبتا نم هللا هب يدبي نيبم ٌباتكو ٌرون



 ءانبأ نحن ىراصنلاو ُدوبيلا ٍتلاقوإل 4
 مهو هئايبنأ ىلإ نوبستنم نحن «هؤاّبحأو هللا

 ملف لقط .انبحُي وهو ةيادع مهب هلو وونب
 نوعّدت اك منك ول ؟«مكيونذب مكبّذعُي

 متهج ران مكل ٌثددعأ َمِلْف هؤابحأو هؤانبأ

 متنأ لبإ» ؟مكئارتفاو مكبذكو كرفك ىلع
 ينب نم مكلاثمأ ةوسأ مكل «قلخ ْنَمِه ٌرشب
 ,هدابع عيمج ف عاجلا هناحبس وهو ,مدا

 وه «ءاشي ص بدذعيو ءاشي نم ٌرفغي»

 ٍتاومسلا ُكْلُم هللو» ديري امل لامفلا
 عجرملا «ريصملا هيلإو امهنيب امو ضرألاو
 لداعلا وهو هدابع يق مكحيف هيلإ باملاو

 دق باتكلا لهأ ايإ» ١8: روجي ال يذلا

 نم ٍةرتف ىلع مكل نبي انلوسر مءاج

 ىراصتلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ اي «لسرلا

 هلاو هيلع هللا ىلص ًادمحم مكيلإهللا لسرأ دق

 نيب ام ةلواطتم ةّذم ىلع نييبنلا متاخ ملسو

 اوُلوُقت نأ) (ةئاتس يهو «ىبسيع هلاسرإ

 ارحم النا «ريذن الو ريشب نم انءاج ام
 رذنيو ريخلاب رشسي د لوسر نم انءاج ام اولوقتو

 ينعي «ريذنو ريشب معاج دقفإ» ؛رشلا نم
 ىلع هللاوإ» ملسو هلاو هيلع هللا لص ًادمحم
 «هاصع نم باقع ىلع «ريدق ءيش لك

 ىسوم لاق ذإو» ؟٠ هعاطأ نم باوثو

 ْذِإ مكيلع هللا ةمعن ذ اوُركذا موق اي هموقل

 مكيف ماق يبن كله امّلك (ءايبنأ مكيف لعج
 .هدعب نم ىلإ مي مهاربإ مكيبأ ندل نم يبن

 نب ىسيعب اوُمَيُح ىتح هتمقن مكنورّذحُي

 مكرمأ نوكلمت :يأ] «ًاكولم مكلعجوإ» «ميرم

 يب 2 2 0 6 م ا

 زك وه ان اقرنيصلاو 0
 2 22 2 هه 09 4 -

 ا ل 5

 مج ده بكل هاتي () وِصَمْلاِه كلو امُعيْرباَمَو
29 

 هرعس سو معد 0 رظ صاس ع رت هال رع 0-0 65

 ان ام اولوفت نأ لسرلاَنِوَرافّلَع نيس انلوسَر
 - 2 م دوو 0-0 مس ب ماسسادص م سر

 لمنعه هللاو ربِذنوريِيم جذريا
 وظدسءم عد ََ

 و دا مونل.هموقل سوم لاو () 089 ديدن ٍءّىش
 كس ع 22 ل ل عسل َلَعَجْدإ م جه

 كوم مَُلصَحو هاب كيف لع وللا ةمعن

 وخد وَمَي () يلع 3 كد مكَدتاََو
 م لل و مق سو لب ص دس رس هي اس ع جو سس

 مراد دياَلو حل هلأ بن بنك ىَّلَأ دس َدَفَمْلاَض راْلا

 َنراَبَجاَمَوَق بنَ ومومْيأوْلاَف (() نسخ أَبلَقنَنَ

 اَهنوأوُجَرْخحي نكست وُجَرحي َّقَحاَسهَلْخَدَت كاتو
 تر وواَحي ندم ِناَجَر َلاَف () وُلد ان

 وملح 0 يلمع ولحد َمِتََُأَمعْنأ

 © َنيِنِمْوُم متمكن أوو َلَعَو َنوبِلَمكَنإَ
 اذن

 ها 00

9. 

520 6 
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 نم مهئامز يف سانلا فرشأ اوناك مهّنإف « ءمكنامز يملاع 4نيملاعلا نم ًادحأ توي وي مل ام م.اتاوإ» [نوعرفل نيكولمم متثك نأ دعب بلاغ مكبلغي ال

 مالسلا هيلع ىسوم ضيرحت نع ىلاعت ربخأ 4مل هلا بك يتلا ةسققملا ضرألا اولا موق ايإ» :؟ ١ مدا ينب فانصأ رئاسو طبقلاو نانويلا

 الوإ» ءفسوي مايأ رصم دالب ىلإ هونبو وه لحترا ال بوقعي مهبأ نامز يف مهيديأب ناك يذلا سدقملا تيب ىلإ لوخدلاو «داهجلا ىلع ليئارس | يبل

 اهنم اوجرخي ىتح اهلخدن نل انإو نيراّبج موق اهيف نإ ىسوم اي اولاقإل :؟؟ «نيرساخ اوبلقتفإل داهجلا نع اولكدت الو «.رابدأ ىلع اوُدترت
 اننكمي الو ؛مهتمواقم ىلع ردقن ال انّنِإو «نيراّبج ًاموق اهلهأ لاتقو اهوخدب انترمأ يتلا ةدلبلا هذه يف نأ اورذتعا «نولخاد انإف ابنم اوجرخي نإف

 ونب لكن اًملف (امييلع هللا معنأ نوفاخي نيذلا َنِم نالجر لاقوط: 77 مهب انل ةقاطالف الِإو ءاهانلخد اهنم اوجرخي نإف ؛اهيف اوماد ام اهيلإ لوخدلا

 مييلع اولد : :هباقع ىشختو هللا رمأ فاخي نّمِم امهو ةميظع ةمعن امهيلع نالجر مهضّرح مالسلا هيلع ىسوم ةعباتمو هللا ةعاط نع ليئارسإ

 مكئادعأ ىلع هللا كرصن ُهَّلوسر متقفاوو هرمأ مت متعبتاو هللا ىلع متلكوت نإ 4نينمؤم منك نإ اولكوتف هللا ىلعو نوُبلاغ مكتإف هومتلخد اذإف َبابلا

 .دلبلا متلخدو

 . 787 /؟ج نيدباع نبا ةيشاح/ هللاب كلرشُي مل نأ ؛ ايجان تومب ةوعدلا هغلبت ملو تام نم ّنأ ىلع ينبم ةرتفلا لهأ ةامن َّنِإ ١4 : ةيآلا

 . 114 /5ج يبطرقلا ريسفت/ ساحنلا هركذ « « كلم وهف هُمدخي ٌمِداخو ةجوزو هيلإ يوأي تيب هل ناك نم : ملبسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ٠" : ةيآلا



 اهلخدن نل انإ ىبموم اي اولاقإ» 4
 انإ التاقف كّبرو ٌتنأ بهذاف اهيف اوماد ام

 داهجلا نع مهنم لوكن اذهو نوُدِعاَق انهه بهذا اهيف وهاد اَماَدْبَأ اَهَلح َدَب نل ان "هم ومنمأ لاَ لح درة رو ل سو عي دس 00
 ةلئاقم نع ٌتلحتو ءمهوسرل ةفلاغو 5

 1 هه ميه
 نم هب ٌباجأ ام ّنسحأ امو ؟!ءادعألا ٌبَرلاق ول « وذوق انهعاَنإ دقه فلُيَرَو نأ

 هيلع هللا ىلص هّللا لوسر ردب موب ةباحصلا عساكم ه- و 2006 ّقَُفَأَف ذص 0 هسا هم 7م مساس نب

 :لاعقلا يف مهراشتسا نيح ملسو هلآو موَقْلَأ بيب قرفاف ىخاو ىيفن ال إكِلمأ ال يبإ
 .٠ د كف ءتسأ ةحلاب كف لا ف يدا يواسي رس 4 و سدو ب دك ب روج 9 عم

 اذه انب فبلصرعغتس ول قحل ٍر كثعب يذلاوف) , هعبرأ 4 ةم اهنإفل 52 َنيَف 1 1 ١

 اّنم َفّلت ام كعم هانضخل هتّضخف ّرحبلا

 تلاق ا؟ كل لوقت ل :ولقو (دحاو ٌلجر تيِقِسَمْلَأ وَمْلَأَلَعَسْأَت الَقْضَرَدْلا ف تروُهتتَي
 كبرو تن ٌبهذاإل ىسمومل ليئارسسإ وني 0-2 0 م ع2 3

 «لاقإل :5ه 4«نودعاق انهاه انإ التاقف انا ابرك د ٍقَحْل اي مدا َقَبأََبَت مهيلَعْلَتَأَو © ال
 . اهلا ءاز 9 طر مع عج سم ل د 020 سمه سس مر معرس

 © يخأو يسفن الإ كلمأ ال ينإ ٌبرإل ىسوم َكَتلنأَل َلاَمِرَحَْلاَن م لفي لَو اَمِه امهدحأ نم 9

 ىسموم بضغ لاتقلا نع ليئارسإ ونب لكن امل 107
 - سس ني ل + سلم 7 رهحج لس سوجمر م

 توعد ام ىلإ ينعيطي ٌدحأ سيل :لاقو مهيلع َكَديَلِإتطَسَب نيل 99 َنيِقْنَمْلاَنِم هللا َلَبَعَساَمَنِإ
 نيو اع قرئ ثوراه يخأو نأ الإ هيلإ م مل و 9 طر وح ع 41 4 4-5 001 درو حس

 هللا فقةاخأ 5١+ كلتق ال كتلا 1

 نوييتي ًةنس نيعبرأ مييلع ٌةمّرح هنن لا نتف َكمإَو ىمُنَ و نأ ديِرأْنِإ (©) َنيِمِلَعْلاَبَر 2 ري ع سا حجب ع دس رجم هال

 مهلع اطوخد ميرحتب هللا مكح «ضرألا يف راس هه # هس اس ل مس حج

 نوريسي هيتلا يف اوعقوف «ةنس نيعبرأ ةّدم ردق ٌتَعّوطَم ((8) َنيِمَطلأ اورج 1 !ذوراتلا باحصأ نم
 ىلع سأت الفإل .هنم جورخلل نودتيي ال اماد مص سس سس ل ماو 200 ج د2 عع جد

 «مالسلا هيلع ىسومل ٌةيلست 4نيقسافلا موقلا 0 ترسل نم حبصافملثَمَف 2 هيخأ لئقدسفنومل

 ا 2 : ا سس 0 ا ل ا
 ٍمهّنإف ىب مهءلع تمكح اهف مهيلع نزحت ال ىراوُي فيك هي هَيِريِل ضَراْلا ىف تحسب اًيإَح هلأ َتَحَبف

 ميخَو انيبم ىلاعت لوقي :؟0/ كلذ نوقحت لل رس هس نس )ل ره 2 سس جا عا

 امهر ءمدا ينبا ربخ يف ملظلاو يغبلا ةبقاع ادله لثمن وكأن ترجع َقليوي لاق هيخأ َةَءَوَس
 مدا يبا ابن مييلع لتاوإج :ليباهو ليباق رج اس لس حر هع جب ع تحرس رجم 22

 ملو امهدحأ نم َلّبَُف ًانابْزُق ابرق ذِإ قحلاب 9 َنيِوِدَح أنو َحَبْصآَف نأ ةَءْوَس ىراوأف بغل
 ةاغبلا ءالؤه ىلع صصقا «رخآلا نم ُلّبقَتُي 3

 الو هيف ّسْبْل ال «قحلاب مدآ ينبا ري مهلاثمأو

 رقي نأ الإ كلذ مدآ ىنأف هتحأب رثأتسي نأ ليباق دارأو «لاحلا ةرورضل هينب نم هتانب جوزي نأ مالسلا هيلع مدآل عرش ىلاعت هللا نأ كلذو «بذك

 َنِم هللا لّبقتي امنإ لاق كتلتقأل لاقإل :هباتك يفدللا هّصق ام امعرمأ نم ناكف ليباق نم لّبَقتُي لو ليباه نم َلّبقُف .هل يهف هنم لبقُت نمف ًانابر
 دسافلا كعينض ىلع كلباقأ ال 4نيملاعلا ٌبر هللا فاخأ ينإ كلتقأل َكيلإ ّيِدَي طسابب انأ ام ينلتقتل َكََي يلِإ تطسب نئلإل : ”/8 4نيقتمل

 يف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب ناملسملا هجوت اذإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق نيحيحصلا يفو .ةكيطخلا يف ءاوس تنأو انأ نوكأف هلثمب

 لق مثإب «كغإو يغب َءوُبَت نأ ُديرأ ينإ» : ؟ 8 (هبحاص لتق ىلع ًاصيرح ناك هّنإ) :لاق ؟لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه هللا لوسر اي :اولاق (رانلا

 لتق ُهَسفن هل تعّوطفإ» :# ٠ رجزتي ملو هني ملف راَثلاب هفوخ 4نيملاظلا ٌءازج كلذو ٍرانلا باحصأ نم نوكتفإل كلذ لبق كيلع يذلا كما
 :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور .ةرخآلاو ايندلا يف «نيرساحلا َنِم حبصأفإ» ةظعوملا هذه دعب #ةلتقف ؛ هيخأ

 هللا ٌتعبفإ هنفدي فيك ملعي ملو هلتق امل :" ١ «لتقلا ٌّنَس نَم َلوأ ناك هّنأل ؛اهِمَد نم لفك لوألا ّمدآ ,نبا ىلع ناك الإ ًاملظ سفن لقت الا
 املف «بارتلا هيلع ىّتح مث هل رفحف «هبحاص امهدحأ لتقف التتقاف نيبارغلا هللا ثعبف «(هيخأ ةَأَوَس يراوُي فيك ُهَيِرْيِ ٍضرألا يف ثحيي ًاباَرُع

 .نارّسخ دعب ةمادنب هللا هالع «نيمدانلا َنِم حبصأف يخأ َةَءْوَس يراوأف بارغلا اذه َلثم نوكأ نأ ٌُثزجعأ يتليو اي لاقإل هآر

 نمل جرح ال يتلا رومألا ٍتاطرو نم نإ ) : رمع نبا لاقو . « ًامارح امد ٌبِبصُي مل ام.هنيد نم ٍةحْسُف يف ُنمؤملا َلازي نل 9 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 4 : ةيآلا

 . 797 /9ج بيغرتلا/ ماحلاو يراخبلا هأور . ( هّلح ريغب مارح لا مدلا ُكفس اهيف ُهَسفن َعقوأ



 نبا لتق لجأ نم #كلذ لجأ نمإب دي

 ينب ىلع انبتكإل اناَوُدُعَو املظ هاخأ مدا

 نَم هنأ» مهانملعأو مهل انعرش «4 ليئارسسإ

 ضرألا يف ٍداسف وأ سفن ريغب ًاسفن لتق

 امتاكف اهايحأ نمو ًاعيمج ساتلا لتق امتأكف

 ريغب ًاسفن لق نَم «ًاعيمج ساّلا ايحأ

 ةيانج الو ببس الب: اهلتق لحتساو صاصق
 هدنع قرف ال هّنأل ؛ًاعيمج سائلا لتق امئاكف

 َمِلَس دقف اهلتق مرح نمو «سفنو سفن نيب
 لاق اذهلو «رابتعالا اذهب هنم مهلك سال

 دقلو# . عيت ساتلا ايحأ متاكفإ :ىلاعت

 نيهاربلاب «4تانيبلاب مهْلْشُر مهتءاج

 دعب مهنم ًاريثك نإ مث ةحضاولا لئالدلاو

 ٌعيرقتاذهو «نوُفِرْسُمَل ضرألا يف كلذ
 مهملع دعب مران مهب اكترا ىلع دول خيبوتو

 هللا نوُبِراَحُي نيذلا زج امنإ» 21 اهب

 اولّتقُي نأ اداسف ضرألا ف دوعسيو ةلوسرو

 نمي مهلجرأو مهيأ ٌعطقت وأ اوبآصُي وأ
 يه :ةبراحملا «ضرألا نمي اوفنُي وأ ٍفالخ
 رفكلا ىلع ةقداص يهو «ةفلاغماو ةّداضملا

 اذكو «ليبسلا ةفاخإو قيرطلا عطق ىلعو

 لاق .رشلا عاونأ ىلع قلطُي ضرألا يف داسفإلا

 مامإف هيلع ريكو هب َرِفظ مع مم ليبسلا فامخأو

 عاش: نإو ىلتق ءاش نإ رايخلاب هيف نيملسملا

 نجسلا وأ .ةلجارو ُهَدَي عطق ءاش نإو ,ةهبلص

 ةرخآلا يف مهو ايندلا يف ٍيزخ مهل كلذإ»
 : مهلتق نم ٌهُثركذ يذلا اذه «مظع باذع
 نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ> 5 متهج باذع ةرخآلا يف مهو «ةايحلا هذه يف سانلا نيب م يزحخ ميهفنو مهلجرأو مهيديأ عطقو مهبلصو

 كرتو مراحما نع فافكنالا :ىوقتلا ذهل اوُقتا اونمآ نيذلا اهيأ اين :”ه «محرز روفغ هللا ْنأ اوملعافإل ريخب الإ هل ضرعي الف «مييلع اورِدقت

 لعفو مراخخا كرتب مهرمأ ال 4نوحفت مكلعل هليبس يف اودِهاجوإل ءهيضرُي امب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوُبَرقت 4ةليسولا هيلإ اوغتباوإل ؛تاييملا
 ةداعسلاو حالقلاب كلذ يف مهبغرو .مبوقلا نيّدلل نيكراتلا «ميقتسملا قيرطلا نع نيجراخلا رافكلاو نيكرشملا نم ءادعألا لاتقب مهرمأ تاعاطلا
 نيذلا نإ :" 5 :لاقف ةمايقلا موي لاكتلاو باذعلا نم رافكلا هئادعأل ّدعأ امب ىلاعت ربخأ مث .ةبيطلا ةنمآلا ةيلاعلا فرُعلا يف ديبت ال يتلا ةدلاخلا

 ةمايقلا موي ءاج مهّدحأ نأ ول 4ملأ ٌباذع مهو مهنم َلّبقَت ام ةمايقلا موي باذع نم هب اوُدتفيل هعم هلثمو ًاعيمج ضرألا يف ام مهل نأ ول اورفك

 لاق اذهو «صانم الو هل صيخم الو هنع ةحودنم ال لب ءهنم َّلّبقُت ام هب طاحأ دق يذلا هللا باذع نم كلذب يدتفيل هلثمو ًابهذ ضرألا ءلمب

 نم ُلضفلا اهب بلطُي نأ يغبني يتلا ٌةبْرَلا : ةليسولا "8 : ةيآلا

 ل ظلال

 و أ 26 لج 000 0 ساب 02ج .

 َلَتَق نَمْمَتَأ لي ورنا 1 َكِلَذ لجأ َنِم
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 ٌَساّسلأ ايان ايختل
 0 ع

 رص اس و 2

 0 ههنا دل ارجل

 مهيدي 0 ل اصصيوأ واتت" است

 7 ا رجل نيد فرج كَل و

 .هليسو اة كيس ِهيلإَوْعَحَبَأَو هللا اوقَت
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 كك ًّ أاورهكح د ا

 ِهبَأوُدَتَقَيِل حم ُمكِْعَواَعِيِمجضَرَأْلا ِفاَممَهَل
 ) ميلأ سن اَذَع مطو و 2و مُهَنِم َلَيْنام َةمْيقْلا وب ٍباَّذَع

 هر

 هل

0 5 'ٍ 
1 

 : ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوق يف اهب حيحصلا ثيدحلا درو يتلا يهو « ةّئملا يف ةجرد : ةليسولاو « ىلاعت هللا
 . ١59 /5ج يبطرقلا ريسفت/ . « ةعافشلا هل ُتّلح ةليسولا ل لأس نمف »

 ن لكل : لاق وأ « ًالاؤس [ هللا ] لأس ّيبن لك : هلع هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع ملسمو يراخبلا ىورو
 . 477 /4ج بيغرتلا/

 « يمأل ةعافش ينوعد ٌتابتخا ينإو َ هتمأل اهاعد دق ةوعد يب



 لياقة نسب

 اهنه تريجردخ مهام و رانلا نم اوجنرخي نأ تودي اس سا امو دايأ ا ام يوم أ سر وم
 مس 01000 5000

 أوُع طقأف هَقراَسلَأوَفِراَسلَاَو 9 يقم ُباَدَعَدْلَو
 يكد الكت اًبَسْهاَمِيءاَوَج رجاَمهيد ري

 وه كوشيه

0 

 و هل تروم ب ِدَكحْلِإ  ُعكَسْأوُداَه
 ا ل م

 .ةِيِضاَوَم دَكَيْنممكْلاَنْوَرح كويل رحل
 1000 رع رعاش اساس ساو 2-42 م4

 أورَدَحُأ هَوَونَمَل نإو هو دَحَف ادهم سيو انإنولوقي
 عب ساس يو وع عم هر وسم حلوم 0

 اكس لنآ وفل كلَ فمَن ريو

 ىف مهَيوُلُقَرهْطُم نأ هَل دري 1 َنِدَلا كلو
5-4 
 صحح رك ؛ءىم رك يد يحب .٠ ع عمم لف جل اسحق عم

 ج) ةيع كاد رجلا نمل يؤ مدل

11 

 مه امو راتلا َنِم اوُجرخي نأ نوديرُي :”1

 لاق [؟4#مقُم ٌباذع ٍمفو اهنم نيجراخب
 مغ نم اهنم اوجيرخي نأ اوُدارأ املكإ# : ىلاعت
 جورخلا نوديري نولازي الف .ةيآلا «اهيف اوُديِعَأ

 امّلكو ءوَسَم ميأو هتّدش نم هيف مه اَنَم

 مهتبرض مهج ىلعأ يف اوراصف بهللا مهعفر
 اهلفسأ لإ مهودريف ديدحلا عماقم لاب ةينابزلا

 قراسلا دي عطقب ًارماآ ىلاعت لوقي 6

 اوُعطقاف ةقراسلاو ٌقِراسلاوإ» :ةقراسلاو
 هللا لوسر لاق نيحيحصلا يفو ,4امُهَيِديأ
 قراسلا دي عطقُت» :ملسو هلاو هيلع هللا لص

 نم هيواسيام وأ «ادعابصف رانيد عبر ف

 ًالاكن اسك امب ًءازجإإ»' .ضورعلا وأ ناغألا

 يف ءيبسلا امهعينص ىلع ةازاجم وللا نم

 نأ بساتف «مهيديأب سانلا َلاومأ امهذحخأ

 هللا نم ًاليكنت ؛كلذ يف هب اناعتسا ام عطقي
 يف «زيزع ُهللاوإ» كلذ باكترا ىلع امهب
 .هردقو هعرشو هيبنو هرمأ يف (مكحإل هماقتنا

 دعب نم بات نمف» :"8 :ىلاعت لاق مث

 بات نم «هيلع ُبوتي هللا َنإف خلصأو هملظ

 بوتي هللا نإ هللا ىلإ ٍبانأو هتقرس دعب نم

 ّدب الف ساّنلا لاومأ اّمأَف «هنيبو هنيب ايف هيلع
 ٌروفغ هللا َنِإظ ءاهدب وأ مهلإ اهّدر نم
 كلم هل هللا نأ ملعت ملأ» 6 4« محر

 «كلذ عيمجل كلاملا وه 4ضرألاو ٍتاومسلا
 وهو همكحل بقعم ال يذلا ءهيف ماحلا

 نمل ٌرفغيو ٌءاشي نَم ُبّذعُيِ «ديرُي امل لاعفلا

 4١: 4ٌريدق ءيبش لك ىلع ُهللاو كاشي

 نوعراسُي نيذلا َكَنْرحُي ال لوسرلا اهيأ ايإ»
 نمل لجو رع هللا عئارش ىلع مهءاوهأو مهءارا نيمّدقملا .هلوسرو هللا ةعاط نع نيجراخلا رفكلا يف نيعراسملا يف ةيآلا هذه تلزن «رفكلا يف

 ءادعأ «اوذاه نيذلا َنِمإظ «نوقفانملا ءالؤهو ءهنم ةيواخخ بارخ مهولقو «ميتنسلأب ناميإلا اورهظأ «مهُبولق ْنمُؤَ ؤت لو مههاوفأب انما اولاق نيذلا

 نيرخآ ماوقأل لوبيجتسي «كوتأي 0 نيرخآ موقل نوغامس و هنع نولعفنم هل لوبيجتسم «بذكلل نوغئاتسإل مهلك ءالؤهو «هلهأو مالسإلا

 نإ نولوقيإ» «نوملعي مهو هولقع ام دعب نم نودي هليوأت ريغ ىلع هنولّأتي «ضاَوَم لعب نم َملكلا نوري ءدمحم اي كسلجم نوتأي ال

 نصحأ نم مجري رمألا نم مهيديأب يذلا هللا باتك اولَّدب دق اوناكو «اينز نيذللا نييدوهملا يف تلزن «اورّدخاف هوتؤت ل إو هوذخف اذه متيتوأ

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ :يأ] هيلإ كاحتن اولاعت :مهنيب ايف اولاق «ةرجهلا دعب ةنئاكلا كلت تعق و اًملف «ميمحتلاو ةئام دلجلاب هوفرحف مهنم

 .كلذ يف هوعبتت الف مجرلاب مكح نإو «كلذب مكنيب مكح دق ّيبن : نوكيو هلا نيبو مكدي جحش هولعجاو هلع اوذخف دلجلب مكح نإ [ملسو

 ىضق هلأ لجو رع هم ناي «مهتولق رهط نأ ل هر م نيذلا كفاوأ)» «[هعفنت نلف :يأ] «ًئيش هللا ّنِم هل كلب نلف ُهَسف ُهَللا دري نمو

 ةاروتلا ترضحأ مث  ئجرلا اوركنأ نيح مهُتحيضف وه :ايندلا يف مهيزخخو] « ,«مظع ٌباذع ةرخآلا يف مهو ٌيزخ ايندلا يف مه «[رفكلاب مهيلع

 .[مجرلا اهيف دجوف
 يراخبلا ىورو « كلذ نم هللا ىلع ٌمركأ ناميإلا ؛ نمؤم وهو ينازلا ينزي الو « نمؤم وهو قراسلا ٌقرسي الو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رازبلا ىور "م. : ةيآآلا

 « نمؤم وهو ابيرشي نيح ٌرمخلا ٌُبرشي الو « نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو « نمؤم وهو ينزي نيح يفازلا ينزي ال ٠ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسمو
 . 555/9ج بيغرتلا



 لطابلاب «بذكلل نوغامسإ» 5

 «ةوشرلا وهو «مارخا «تحسلل نولاكأإل

 ؟هبلقدللا رهط فيك هئفص هذه تناك نمو

 ميني ئحاف) كيلإ نومكاحتي 4و

 ناف مسهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ
 مهنيب مكحت ال نأ كيلع الف ًائيش كورضي

 قفاوُي ام لب قحلا عابتا نودصقي ال مهْنأل
 موني مكحاف تمكح نإوإ» «مهءاوهأ

 بحي هللا ذإ» لدعلاو قحلاب «طسقلاب

 يف ميلع ًاركتم ىلاعت لاق مث «نيطسقملا

 كنومكحُي فيكوإ» :4 :ةاروتلا مهكرت
 نم نولوتي مث هللا ٌمكح اهيف ةاروتلا مهذدنعو
 نومعزي !؟4نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب

 نع اوجرخ مث ةاروتلاب كسقلاب نورومأم مهْنأ
 رمآلا سفن يف نودقنعي امم هريغ ىلإ همكح

 :يأ] 4نينمؤملاب كئلوأ امو مهل هموزل مدع
 ىلاعت حدم مث .[هللا دنع نم هّنأ كمكحب

 :لاقف ىسوم هلوسر ىلع اهزنأ يتلا ةاروتلا
 ٌرونو ٌىده ابيف ةاروتلا املزنأ انإإ» 4

 نيذلل اوملسأ نيذلا نوّيبنلا اهب مكحي

 اهنولّيي الو اهمكح نع نوجرختي ال (اوُداه
 «زابحألاو نوُينابَرلاوإ» اهنوفرحُي الو
 داّبْعلا ءاملعلا مهو َنوينابّرلا كلذكو

 نم اوُظِفَحُتسا امبإ ءاملعلا مهو ٌرابحألاو
 هللا باتك نم اوعِدوَتْسا امب 4هلا باتك

 اوناكوإ» هب اولمعيو هورهظي نأ اورمأ يذلا

 «ٍنوشخاو سائلا اوس اللف ءادبش هيلع

 يقايآب اورَكشت الوإ» ينم اوفاخو مهنم اوفاحت ال

 :لزنأ هللا ْنِإ :سابع نبا لاق .ةبجاو انيلع يهو «باتكلا لهأ يف ةيآلا هذه ٌتلزن «نورفاكلا مه كنئئوأف هللا َلزنأ امب مكحي مل نمو ءًاليلق اع

 مه كئلوآفإ :ىلاعت هلوق يف يبعشلا لاقو ««4نوقيمافلا مه كىاوأو «نوملاظلا مه كئاوأو «نورفاكلا مه ككاوأف هللا لزنأ امب مكعي 3 نُموإ»

 :سابع نبا لاق .رفك نود ٌرفك هن :ءاطع لاقو .هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رفكي نمك سيلو :سواط نبا لاق .نيملسملا يف اذه 4نورفاكلا

 6 م تهجر ٌران ُهَّبحاص ُدّلخُي يذلا ءانه دارملا رفكلا وهف باتكلا لهأل ةبسنلاب اّمأ .نيملسملل ةبسنلاب اذهو] هيلإ نوبهذت يذلا رفكلاب سيل

 يف مهدنع َّنِإف ؛هيلع اوعّرُقو دوهملا هب ْتْحّبُو امم ًاضيأ اذهو «ةيآلا 4نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكوإ
 لاق اذهلو «٠ ؛ممحتلو دلجلا ىلإ اولدعو نصحملا ينازلا مجر يف ةاروتلا مكح اوفلاخخ اك ةَيَدلا ىلإ نولدعيو ًادانعو ًادمع كلذ نوفلاخي مهو سفنلاب
 نإ ,«سفنلاب سفنلا نأ .ًادانعو مهنم ًادصقفللا مكح اودحج مهتألا «نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو : [ممف] هناحبس

 ؛(مهؤامد ًافاكتت نوملسملا» :رخآلا ثيدحلا يفو (ةأرملاب لتقُي لجرلا نأ» : :مزح نب ورمع باتك يف ٌبتك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فنألا ٌمطقُتو «*فنألاب ٌفنألاوإ» ,نيعلاب نيعلا أقف 4 نيعلاب نيعلاوإ» .«رفاكب ملسم لقي الد :ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقو

 افع نمف هب قّدصت نمفإ» ءحارخلاب حارجلا ُصَتقُو 4«صاّصِق خورحاو9» «ّنسلاب ٌنسلا ٌزتُتو 4َّنّسلاب َنيملاو نؤألاب َنذألاوط «فنألاب

 00 نا

 دوج نو تحس نوكأ ب ِذَكْلِل وعنكم

 نم منَ ضر ناو مهْتَعْضَْأ و 5
 طَسِقْلب مَن مفك َتَسَكَح َنِإَواَكيَس كوري
 ٌرهرْنِحَو َكَنوكح َفِكو 9 َنيِطِسفُملا بِ يأ

 د ريدم روَلَوتَسّمُش هَل ْمكَح ابي هوو حر 0 0 م ص
 رع لد و ماس هي عسر وى خس

 "يف ةئرَوَلا املأ اَنِإ 7 تينيؤملايَك تل آَمَو
 نيدو مكسأَن لا ويلا يمك رْوَو عَدُش
 ٍتكَماوظِفَحُمَسَأ َميراَبْحَْلاو نويل اَوأوداَه
 سال أ أوسْحَت قالك هده هلع واكو هس
 حر 07 210 رابع حس حج صر

 كتير نَمَو ايلف اَنَمَت اآنمث َقياَسأوْرَبْسَماَلَو نوشخاو

 عسب وكلا هم كيكو هنأ لَآ

 َفَنأَلاَو نْيمْلاِب َيَعْلْأَو سيْعَتل ا, سفن نأ ايف
 راو َنِسِلا سلو ألي نذأْلاَو فلاب

 حرس وغم دع ل ره ا الا وو
 نمو ٌهراَنكَوْهَم وب كَفّدَسص نَمَُف ٌُضاَصِق

 (© مولا ْمْم َكِيلوَد أ لَآ آمب مُكحَحَيَرَل
1, 

 م

 ا

 .«نوملاظلا مه كنئلوأف هللا ٌلزنأ امب مكحي مل نموإ» بولطملل 4هل ٌةرافك وهفإب هنع



 ا ةياكجلا
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 1-5 و لآ 213 اله و ساس ساس ص 20 هت

 َنِم هيدي َنيِباَمْلاق صم رم نبأ ىسيعب مهرلت اء خلع انيفقو

 سس حاس سس ل تك نب سس وج سا وول الس رق رول رس تحسس ل مي ص

 قل هََس فو كه ويلهم

 1و 9 َنيِقَيملل هَ ظِعَوَمَو ىَدْهَو درو َنِِهْيَكَي

 عي مطست موري رض لت

 َبَنِكْلا َكَللَلَرَأَو 9 تومِسَقْلاْمْه كلو نأ
 2 حس عس لس 00 جرس اس ع رج

 وبتكحلاَنم هيدي باَمْلاَفٌّدَصم ٍقَحْلأ
 - 0011 مرمعاوعم وع 0

 مَ وهل حياكم آمي همي مسخن يَ

 اَجاَهْنِمَو َدَحَرْي مكن العجل قلن اجمع

 راثآ ىلع اَنعَبْنأ «مهراثآ ىلع انيفقوإ» 5

 اقدصُم ميرم نبا ىسيعبإ» ليئارسإ ينب ءايبنأ
 اب لاح اب ًانمّؤم 4ةاروتلا نم هيدي َنيب امل
 ىده «زونو ٌىدُه هيف ليجنإلا هانيتاوإ» اهيف

 تاببشلا ةلازإ يف هب ءاضتسي رونو قحلا ىلإ

 هيدي نيب امل ًاقُدصُمو ؛تالكشملا ّلحو
 ءاهيف امِل فلاخم ريغ اهل ًاعبتم 4ةاروتلا نم
 َليجنإلا انلعجو «نيقتملل ةظِعومو ٌىدُهوإل

 نع ًارجاز : يأ .ةظعومو فب ىدتبي ٌىده

 [نوفاخي نيذلا] نيقتملل «مراحملا باكترا

 .ليجنإلا لهأ ُمكحيلو# : 41 ُهَباقعو ٌهَديعو

 :يأ ءرمألا مال :ٌماللا «هيف هللا لزنأ امب

 هب اورما ام اوميقيلو هيف ام عيمجب اونمؤيل
 هيلع هللا ىلص دمحم ةثعبب ةراشبلا هيف اَمِمو

 0: نموإل .هقيدصتو هعابتاب رمألاو ملسو هلاو

 آَميف هوبي نكلَو جاو دم يع العجل هلأ ءاَشولَو «نوقسافلا مه كئلوأف هللا َلزنأ امب مكحي

 2 6 مورس >ءمو
 1 22 و 2 رف 7

 اًعيِمَج َمُكحْعِجَرَم هَل لت رَجْلْأ اوفيس كَذَا
 مصر 00 ص < ع يصحح هل و 7- 0 معاش وع 00

 00 9 َنوُمِلَخ هيف ركام 3
 11100 6-0 رسل هد سى سوو م 1 ع
 نع كلونتفين مشددا مش ارهأ سئل

 مهدصين هَ راكع ولون نو كي هللا لزنأ ام ضعب

 تأ © سل ايو لا خي
 اي وس بسب 1307 قو مقلم َننَسحأ نوني اذه هللا لعج ءماحو كيبشو «هلبق باتك 0 ١ 2 2 6 ماس 0 ا

 نساحم هيف عمج ثيح اهلمكأو اهّمظعأو 1
 هريغ يف سيلام تالامكلا نم هدازو .هلبق ام

 ينلا مهءارآ «مهءاوهأ غبتت الوؤم ماعلا باتكلا اذه نم هللا لزنأ امبإ دمحم اي «مبنيب ُمكحافإل ءاهيلع ًاماحو ًانيمأو ًادهاش هلعج اذهلف

 ةعيرش «اجاهنمو ةعّرشب مكدم ادلعج لكلإ» ءهب لا كرمأ يذلا قا نم كءاج معو «هلسر ىلع هللا لزنأ ام اهبسب اوكرتو املع ابيل اوحلطصا

 ةفلتخم مهتاهمأ نيذلا :تالَعلا دالوأ] (دحاو اًنئيد ِتالَعِل ةوخإ ءايبنألا ٌرشاعم نحن :ملسو هلاو هيلع هللا لص لاق يراخبلا حيحص يفو «ةّنسو

 هللا ًءاش ولوإ» .كلذ يف ةمكحلا نم ىلاعت هل امِل ؛يهاونلاو رماوألا يف ةفلتخمف عئارشلا ام «لوسر لك هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا «[دحاو مهوبأو

 لوسر لكل عرش هناحبس هنكلو «ةدحاو ةعيرش ىلع سانلا عمج ىلع ىلاعت هتردق نع رابخإو مألا عيمجل باطخ اذه «ةدحاو ٌةمأ مكلعجل

 ريتخيل 4ملاتا ام يف مكولبيل نكلوإل ؛ةبطاق ضرألا لهأ ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمح ُهَلوسر هب ثعب امب اهخسن مث ةّدج ىلع ةعيرش

 مكعجر مالا ىلإ ميركلا نارقلاب قيدصتلاو هعرش عابتاو هللا ةعاط يهو تاريخا اوقبتسافإ» «[نارقلا وهو] باتكلا نم مهاتا ايف هدابع

 نأ مُهْرَّدحاوط «كلذب رمألا نم مدقت امل ٌديكأت اذه 4مهءاوهأ غبتت الو هللا لزنأ امب مهميب ْمكحا ٍنأوإل : 45 4نوفلتحت هيف متنك اهب مكئبتيف
 قحلا نم مهنيب هب هب مكحت اًمع 4اوُلوت نإفإ» «ةنوخ ةرفك ةبذك مهإف حلا كيلع اوُسْلدُي نأ ةوهملا رذحا 4كليلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كويتي

 ةعاط نع نوجراخل « نوقسافل ساّتلا َنِم ًاريثك نإو» «مهاكنو مهلالضإ تضتقا يتلا 4 مهونذ ٍضعبب مهبيصُي نأ هللا ُديِرُي امنأ ملعافإب

 هللا نم ُنَسْحأ نوط ةيلهاجلا ءارآ نم هاوس ام ىلإ لدعو هلا مكح نم جرخ نم ىلع ىلاعت ركب ؟جنوخي ةيلهاحلا مكحفأؤب : 66 مهّبر

 نمآو لقع نمل «(َوُلِقعي موقلإ ؟همكح يف هللا نم لدعأ نمو ؟4امكَُح

 لطابلا ىلإ نولئاملا ,مهبر ةعاط نع نوجراخلا

 يف تلزن ةيآلا هذهو .ٌىحلل نوكراقلا

 ليجنإلاو ةاروتلا ىلاعت ركذ امل :48 ىراصنلا

 هلوسر ىلع هلزنأ يذلا ميظعلا نارقلا ركذ

 باتكلا كيلإ انلزنأوإ» :ىلاعت لاقف ميركلا

 «باتكلا نم هيدي نيب ام ًاقّدصُمل هللا دنع

 نعوم هيلع انميهمو» ةمدقتملا بتكلا نم

 لك ىلع نيمأ نارقلا :سابع نبا لاق ؛هيلع



 دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ١

 # ضعب ءايلوأ مهّضعب ًءايلوأ ىراصتلاو
 دولا ةالاوم نع نينمؤملا ىلاعت ىّبني
 ريخأ مث ,مالسإلا ءادعأ مه يذلا ىراصنلاو

 نم دَعوتو ّدّدم مث ,ضعب ءايلوأ مهضعب نأ
 مكنم مهلوتي نمو :لاقف كلذ ىطاعتي
 قتيل :ةبتع نب هللا دبع لاق ,#مبم هنإف
 وهو ًاينارصن وأ ًايدوهي نوكي ن نأ 1ٌدحأ

 «نيملاظلا موقلا يدهم ال هللا نإ» . .رعشي ال

 كش «ضرم مهولق يف نيذلا ىرتفإل 7
 ىلإ نورِدابي 4 مسيف نوعراسُيإل قافنو

 انبيصت نأ ىشخن نولوقيإل مهتدومو مهتالاوم

 مهنأ مهتالاومو مهمتّدوم يف نولّوأتي 4ةرئاد
 نيرفاكلا رفظ نم ٌرمأ عقي نأ نوشحخي
 دوهيلا دنع ٍدايأ مهل نوكتف نيملسلاب

 لاق كلذ دنع «,كلذ مهعفنيف ىراصنلاو

 حتف «حتفلاب ّيتأي ْنَأ هللا ىّسعفإ» :ىلاعت

 ىلع ةيزجلا برض ؛وولنع نم رمأ وأإ» ةكم
 نوقفانملا اوححبصيفإ» ىراصتنلاو دوهلا

 ةالاوملا نم 4مسبسفنأ يف اورَسَأ ام ىلع
 لوقيوإ» :07* مبنم ناك ام ىلع «نيمدانإ»

 [نيقفانملا هللا حضف نأ دعب] 4اونما نيذلا

 نم مُهّنَأ نورهظي اوناك فيك مهنم اوُبَجعتف
 نيذلا ءالؤهأإب :كلذ ىلع نوفلحيو نينمؤملا

 مُكعَمل مهنإ مهئايأ دْهَج هللاب اومسقأ
 !؟4نيرسساخ اوحبصأف مهلامعأ تطبح

 مكنم ٌدتري ْنَم اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :4
 مهُّبحُي موقب هلا أي فوسف هنيد نع

 هتردق نع ريغ ىلاعت لوقي «هنوبجيو

 نينمؤملا تافص هذه «نيرفاكلا ىلع ٍةزعأ نينمؤملا ىلع ٍةَلذأظ ءهنم اهل ًاريخ وه نَم هب لدبتسي هللا نِإف هنيد ةرصن نع ىلوت نم ِهّنَأ ةميظعلا
 ««مبنيب ُمامحُر رافكلا ىلع ٌءّدشأ هعم نيذلاو هللا لوسر ٌدمحمإ» :ىلاعت لاق !؟ هّودع ىلع ًازّرعتم هيخأل ًاعضاوتم مهدحأ نوكي نأ ؛لمكلا
 هنع مهّدصي الو ٌدار ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاوهْلا ةعاط نم هيف مه مع مهّدري ال 4 مئال ةَمَْ نوفاخي الو هلا ليبس يف نوُدهاجيإ»

 لضفلا م ساو «4ميلع ٌعساو هللاوإ» هل هقيفوتو هيلع هللا لضف نم وه امّنإف تافصلا هذبب فصتا ٍنُم «ءاشي نم هيت ؤُي هللا لضف َكلذإ» .داص

 نينمؤملاو هلوسرودللا ىلإ ةعجار مكتيالو لب ءمككئايلوأب دوهملا سيل «اونما نيذلاو ةلوسرو هللا مكيلو امنإإ : :©8 كلذ قحتسي نمب ميلع

 دارملا] «4نوغكار مهوزط «نيكاسملاو ءافعضلا قح يه : :ةاكرلاو «مالسإلا ناكرأ ربكأ يه : :ةالصلا ةاكزلا َنوتْوُيو ًةالصلا نوُمِيِقُي نيذلا)»
 «نوبلاغلا مه هللا َبزح َنِإف اونمآ نيذلاو ُهَلوسرو هللا ّلوتي نموإ» :9 [نوربكتي ال مهو ةاكزلا نوتْؤُي :يأ ؛عوضنلاو عوشخلا :عوكرلاب
 نيذلا اوذختت ال اونما نيذلا اهّيأ ايإ» :ها/ل ةرخآلاو ايندلا يف روصنمو ةرخآلاو ايندلا يف ٌحلفم وهف نينم واو هلوسرو هللا ةيالوب يضر نم 21

 نيكرشملاو نييباتكلا نم هلهأو مالسإلا ءادعأ ةالاوم نم ٌريفنت اذه «ءايلوأ ٌرافكلاو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم ًابعلو ًاوزُه مكتيد اوذحتا

 عرشيب نينمْؤم متنك نإ ءايلوأ ءادعألا ءالٌؤه اوذختت نأ هللا اوقتا «نينمؤم منك نإ هللا اوقتاوإ» ءابب نوئزهتسي اوه مالسإلا عئارش اوذحتا نيذلا

 .ًابعلو ًاوُرُه ءالؤه هذمتا يذلا هللا

 2 هدامسو 1 هر 4 22-1

 اس سوار اخ مم ع
 7 رع 120100 جوج عمم 2 00 رس هس

 موقلا ىرهيال هللا نإ 00 يطوي

 "و مهيولق ىف نيل اىرتف 0 6 نيم سد. اس 2 هلآ ده هو 4 ه- ا رع
 ِرمَأَوَأ تعليق أيد أى يكب نأ نووي 3 6 حم حض م سس سك لاسر 0007 006 ا ع

ِ 

 ىف تو د هج نيرغل 6-5 2 يا و .٠ ست ا 2 ل 1
 عءاشم نم هوم هللا لصف كلذ يال َةَمَولَ وف اياك هلأ ل يبس 000 >و كريم ع عسا رس رس هن سس ع لس ل 020

 هت

 نيل أوثما هَل اَومْلوسَرَوُمَم ككل اََنإ (07) ميِلَع عِسوَُضأَو 00 71 م

 أاوتينَمَو (©2) َنوُحكو مهو مكس ونؤيوهولَصلَن ومي
 بدلأ(م0ي(6) َنوبعْلاه وأ بربع اًءَسِدلاَوُمل ل

 اووأ و رلأَنَمابْلواوْره وسيد د َِلاوذِحتال انما
 6ع

 ع ع 02 ]ا 1 هغ 2
 م0 ٌنيِنِهؤَم ا َنَِعَّسأأ لأ اوقتاو ءايِلوأرافْحْلأَو 1بقنم بنكْلا

 اى



 0 تم

 رودحم م تو ول هه ل هس

 وع دكر كا اهو صلال تناَدِإَ

 هم

 60في لق 7 امَيِلِإَل أَم هنأ

 أ أ ميش كل قر ل

 سكي َتوُحللأَدَبَعَو زالوا مم1بمويَ
 انما أَلاَ محوُمآَجاَدِإَو (() ٍليَِّيلأَلَوَس نَعّْرَصَأوَنَكَم

 هو ل 0 أ 4 3 َُئ دم مزال 2 أ اولد

 نومك اوفا دمع هللاو-هب أ وجرح دق مهورفكل ايأولَح َدَدَقَو
 ممر

 اس سؤو 7” صر خ جرو

 يحول إلا نة وشرك اكلم
 وبلا مهنَمتياَلَول (7) ٌنولَمَتيأواَمَسَعِِلَس حس
 أواكام ىَشِيلَت حسو هيام يك
 ولو معد أد انساني كاد نوعَسصي

 انك ولكي يطرب بألا 3
 0 أَو دقو هع هقول
 دا َهطَأ ب رَحََزا انانأودَف أَمَا بَل ٌةَضَعَباَو

 اهوذحتا ةالملا ىلإ متيدان اذإوو»

 يتلا ةالصلل متنذأ اذإ كلذكو «ًابعلو اوه
 بعلو ًاوُرُه ًاضيأ اهوذختا لامعألا لضفأ يه
 ةدابع يناعم 4«نولقعي ال ٌموق مهنأب كلذإ»
 ناطيشلا عابتأ تافص هذهو «هعئارشوهللا
 لهأ اي لق :58 َربدأ َناذأل مس اذإ يذلا
 نعطم انيلع مكل له «نومقتت له باتكلا

 امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ نأ الإإل بيع وأ
 ةّمذم الو بيعب سيل اذهو ؟4ٌلبق نم لزنأ

 مركأ ّنأب اّنمآو «نوقيساف مرنكأ َنأوإ»
 مقتسملا قيرطلا نع نوجراخ :يأ ,نوقساف

 موي هللا دنع ءازج ٌرشب م ربخأ له هللا دنع
 هدعبأ هللا هتعل نم ؟انب نوّنظت اّمِم ةمايقلا

 ىضري ال ًابضغ 4هيلع بضغو# هتمحر نم
 «ريزانخلاو ًةدّرِقلا مهنم لعجوإ ًادبأ هدعب
 ةدرق مسهخسم دوهلا ىلع هللا بضغ ال
 لهأ اي متنأ 4توغاطلا َدَبعوإل «ريزانخو

 نيذلا متنأو .مكنم اذه ردص باتكلا

 ريش كنلوأإل :هناحبس لاق اذهو .هومتلعف
 5١: «ليبسلا ءاوس نع لضأو ًاناكم

 رفكلاب اوُلخد دقو اًنمآ اولاق كوؤاج اذإوإب
 نيقفانملا ةفص هذهو كدب اوُجَرخ دق مهو
 ةيوطنم مهولقو رهاظلا يف نينمؤملا نوعناصُي
 كدنع «اولخد دقوإ» :لاق اذهو ءرفكلا ىلع

 يف ّرفكلا نيبحصتسم «رفكلابإ» دمحم اي

 اوعفتني مل ,مهيف ٌنِماك وهو اوجرخ مث ,مهبولق
 ةللاوإ» ءرجاوزلاو ظعاوملا نم كنم اوعمس امب
 امو مهرئارسب ملاع (نومثكي اوناك امب ُملعأ

 مراحملاو مالا يطاعت نم كلذ ىلإ نوُرِداُي «تحّسلا مهلكأو ناودعلاو مثالا يف نوعراسُي مهنم ًاريثك ىرتوإل :57 مهُرئامض هيلع يوطنت
 مهلكأو مثلا مهوق نع ٌرابحألاو َنوُيِناَبَرلا مهابني الولإ» :57 «نولمعي اوناك ام سئيلإ لطابلاب مهلاومأ مهلكأو ساّنلا ىلع ءادتعالاو
 مهكرت نم «نوعنصي اوناك ام سبلإ» ؟طقف ءاملعلا مهو ءرابحألاو «مهيلع تايالولا بابرأ ءاملعلا مهو «نويناّبرلا مهابني ناك الم 4« ِتحّسلا
 كله امّنِإ سانلا اهّيأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف بلاط يأ نب لع بطخو .ةيآلا هذه نم ًاخيبوت ّدشأ ةيآ نارقلا يف ام :سابع نبا لاق «كلذ

 نأ لبق ركتملا نع اوهناو فورعملاب اورمف «تابوقعلا مهعذخنأ يصاعملا يف اًودات املف «رابحألاو نوُينايرلا مههني ملو «يصاعملا مهموكرب مكلبق ناك نّم

 «4ةلوُلغم هللا ُدَيِ :اولاق نأب «ليخب هّنأب -اريبك ًاًولع مهوق نعدللا ىلاعت- هوفصو مهّنأب دوهيلا نع ىلاعت ربخُي :5 5 مهب لزن يذلا لثم مكب لزتي

 وه لب هرلاق ام لجو رع لا در ءاضي فيك فن ناتطوسبم هادي لب اواق مب اونو مهيديأ تلو ,ءاينغأ ٌنحنو ٌريقف هللا ْنِإم :اولاق اك

 قح يف ةمقن ةمعنلا نم دمحم ايهللا كانآ ام نوكي 4رفكو ًانايفط كبر نم كيلإ َلزنَأ ام مهنمًريثك َتديْلوإط .ءاطعلا ليزحلا لضفلا عس اولا

 ىلع نوعمتجي ال هّنأل ائاد مهقرف نيب ةعقاو ةوادعلا لب مبمولق عمتجت ال هّنَأ ؟ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةّوادعلا مهنيب انيقلأوإ» دولا نم كتادعأ

 مهتيجس نم اذهو 4ًاداسف ضرألا يف نوعسيوإم هللا اهلطبأ اهب كنوديكي ًابابسأ اودقع املك هللا اهأفطأ برحلل ًاران اودقوأ امّلكإ ٌقح
 .«نيدسفملا ٌبحُي ال للاوإ

 ىلإ هدا ناك الإ ءرهظ تلحخ ٌةكرتي الو , هيف هل ُكٌرابُيَف هنم ُقِفنُي الو . هنم ُلبقُيف هب ُقَّدِصتيف ًامارح الام ٌدبع بسكي الو : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 58 : ةيآلا

 . 080 /؟ج بيغرتلا/ . مهضعب اهنّسح دق « قرط نم هريغو دمحأ هاور ثيدحلا ( رانلا

 © يس دِسْفَمْلا تحال هدأ اَداَسَف ضل ف َنوَعَسيَو

 ذليل



 هللاب «اونمآ باتكلا لهأ نأ واول 5

 مراحما نم هنوطاعتي اوناك ام (اوُقئاوإط هلوسرو

 ع رهَكحل اَوَهَتاَوأوْنَم اء بتكحلاَلْهَأ َنأْوَلَو مهانلخؤألو مهتاتّيس مهنع انرفكلإط مئالاو
 اوقتاوأونما ودع له ول مهانلنأو روذحا مهنع انلزأل # معدلا تانج

 أوما مه 2 أولو 0 © ميعَنْلا تنجح ِتَنَجْمهَح دَاَلَو مِهحاَكَيَس ةاروتلا اوُماَقأ مهنأ ولوإ# :55 دوصتقملا

 هيل <12 مم 00112 0-0-2 وهو 4مهبر نم مسيملإ لزنأ امو ليجنإلاو
 نياولكأل َمِهبَرْنَممْهْلِإَلر رئآ ام وليجيولاو ةنروتلا تحت نمو مهقوف نم اولكألا» ن نارقلا
 را نوعا كو 206 أموتَمره ِج امرأ تح نِمَوْمِهِقَوم يف يلا بتكلا يف امب اولمع مهنأ ول «مهلجرأ 2 6 2 هم م ع 5 7 5 نع 0

 م 4 دلع و عمل كلذ مهداقل ليدبت الو فيرحت ريغ نم مهيديأ

 20 وس امي © © َنوُلمْتاَمَدَم اثث . هبمألا ثعب ام ىضتقمب لمعلاو قحلا عابتا ىلإ

 رول

 . ١ ١١ .  3اد 9

 قزرلا َرثكلو ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص ًادمحم
 2 هلو مد ل و ير هل حد 2 دع

 0 نم نم مهل ٌتبانلاو ءامسلا نم مهملع لزانلا
 َلْهَأتي فكل موفَلاىذ وهنأ نآس اًنلَنم ىرقل 03 2 َ 1 ملا لهأ نأ ولوإ :ىلاعت لاق 6 ءضرألا
 ليج لاو رتل تاون كح ءزق طل بكل مهو ؛«ةدصتقم ٌةمأ مهنمإ» 4« ضرألاو لف 09 3 هه مو ُ 3 م 2206 ءامسلا نم ٍتاكرب مهيلع انحتفل اوقاو اونما
 1 00 مهدَم اريك كم دير 1 و 1 ا ناملسو يبثاجنلاك مهنم نوسؤملا
 وكلا ضلع 2 َداَنَْمْظ َكْيَج نمَكَن غلب لوسرلا اهي ايإ» 1 «نولمعي ام 2 در نم م2 و ًءاس مهنم ٌريثكوإ «[مالس نب هللا دبعو
 هل تت  آ 7 - ا 8 اموقلَلعَس ف اوحو اسف لعفت مل نإو كبر نم َكيلإ َلِنَأ ام

 رتل َنوُجبَصلاَوأوُماَه سرلأَوأَوْمَم'َ ء نبذ 02 ُهَدبع ًابطاخ ىلاعت لوقي 4ةَقلاسر َتغُل
 1غ ءب 0020 046 سس 2 يحص هءارجول 28م رس سس حس مساب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم ُةَلوسرو

 فوخاالف احلل صل معورخال اويل اووللاي برَما ءنم هب هللا هلسرأ ام عيمج غالبإب هل ًارماو ةلاسرلا
 دب َقَكِماَمَدَحَأ أ 9 َنْونَرع ْمُهاَلَو | كلذ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لثتما دقو هل ها آذ سل حد 2 > در مج د عاشمم ىو هدد 2 |, 1 ١

 اَمِيلوُسَر مه ءاجاماك السر حبل اَنْلَسرَأَو لِ رس «ميلستلا انيلعو «غالبلا لوسرلا ىلعو «ةلاسرلا ار مف ور هع رس 74و طعو وم يسعد لد هللا نم :يرهزلا لاق .مايقلا متأ هب ماقو
 رج سلو و ري ريمام ءادأو ةلاسرلا غالباب ُهّبمأ هل تدب دق

 0 َنوُلَفَياَعِرهَوأ ودك اَقيِرَف مهَسْفنأ كوه تال تنأ مراسل كمصعي لاو .ةنمألا
 5 ىلع كرصانو كظفاح انأو يلاسر غلب

 َّموقلا يده ل هللا نإ» «كئادعأ
 امو َليجنالاو ةراوتلا اوميقت ىتح ءيش ىلع متسل باتكلا َلهأ اي لل : ”/ ءاشي نم لْضُيو ءاشي نم يدهم يذلا وه هلو علب ٌتنأ نيرفاكلا

 هللا نم ةلّزنملا بتكلا نم مكيديأب ام عيمجي اونمْؤُت ىتح نيّدلا نم «ءيش ىلع متسل باتكلا َلهأ اي لقط دمحم اي لق «مكبر نم مكيلإ َلِزنأ
 ًاريثك نديريلو» .مظعلا نآرقلا «مكيلإ نأ اموإط هعابتاب رمألاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ناميإلا ايف امو ءابيف مب اولمعتو ءايبنألا ىلع

 «نيرفاكلا موقلا ىلع سأت الفإ .كئادعأ ٌقح يف ةمقن ةمعنلا نم دمحم اي هلل َكاتآ ام نوكي «مًأرفكو ًانايغط َكّبر نم كيلإ َلزنأ ام مهنم

 موق مهو 4«نوئباصلاوإ» «ةاروتلا ةلمح مهو 4«اوُداَه نيذلاوإ نوملسملا مهو «اوثما نيذلا نإ : 59 مهنم كلذ كتبيبم الو مهولع نزحت الف

 «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف ًاحاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب َنَمآ نم ىراصنلاوإ» ءاهب نولمعي ةعيرش مهل تسيلو هدحو هللا نوفرعي
 فصتا نمف «ةّيدمحملا ةعيرشلل ًاقفاوم نوكي ىتح كلذك كلذ نوكي الو ءاحلاص ًالمع تلمعو رخآلا مويلاو هللاب تنمأ ةقرف لك نأ دوصقملاو

 عمسلا ىلع ليئارسإ يني ىلع قيثاوملاو دوهعلا ذحخأ هْنأ ىلاعت ركذي #ليئارسإ ينب قافيم انذخأ دقلإو : 7 نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف كلذب

 مهسفنأ ىوهت ال امب لوسر مهءاج املك :ىلاعت لاق اذهلو مهءاوهأ اوُعبتاو قيئاوملا كلت اوُصقنف السر مهيلإ انلسرأوإلا هلسرلوهلل ةعاطلاو

 .4نولتقي ًاقيرفو اوُبّدك ًاقيرف
 هانمّلعو نارقلا انأرق دقو ملعلا عفرُي فيك هللا لوسر اي : ديبل نب دايز لاقف « « ملعلا ٌمفرُي نأ كلشوُي ١ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ متاح يبأ نبا ىور 55 : ةيآلا

 . 11744 /7ج هجام نبا هاورو/ . الك /؟ج ريثك نبا ريسفت| !؟ « هلا رمأ وكرت نيح مهنع ىنعأ امف , ىراصتلاو دوهلا يديأب ليجنإلاو ةاروتلا ٍتسْيَل وأ » : لاققف ؟ انءانبأ

 -حتف/ + دحأ ًاوفك يل نكي ملو ذلوأ ملو ذأ + يذلا دمصلا انأو « دلو هللا ّدحتا : لوقي . كلذ هل نكي لو مدا نبا ينمتش ًش ) [ ىلاعتو كرابت هللا نع ] هللا لوسر لاق /؟ : ةيآلا



 اوُبيمحو 4ةَبتِف ّنوكت ال نأ اوُبِسَحو ١
 موال ف : 5 يا تكل
 اوُمَعَفَم اوُعتص ام ىلع رش بترتيال نأ ا

 هدا كنل عالم رت ا د كاي ول م سس ب يد د رسل و سب فظل 217
 اومَصو ٌقحلا نع اوُمَع مهْنأ بترتف اوُمَصو هنلاسمات ما اومصوأومعف ةنتفَ 7 تالأ أوبسحو

 : كعك 0007 7 م 0-02 هم ع حد 207 حا حدر
 كلذ دعب ُاومَصو اوُمحع مثإ» هيف اوناك تيا طكسا فصول فهن

 ٌملطم :نولمعي امب ٌريصب هللاو مهنم ٌريثكإ» 220110011 : 006 2 ول رس حس
 نيذلا ٌرفك دقلو» :/؟ مهب ٌريصبو مهلع وه هللا تن !اولاق تذل َدَقَل 9 ح ترولمعي 00 ل 8 -3 أ دكصَرَد

 لوقي «مرم ُنبا خيسملا ره هللا نإ اولاق "اوربي ةتادفبكي خمسا ميزان سي مل
 لاق نَمِم ىراصنلا قرف ريفكتب اماح ىلاعت رس وعبسو د 5 ل ِ
 نع وه 2 رو ًاًولع مهوق نعدللا ىلاعت- هللا وه جيسملا نأ هئيلعمللا رح ٌدَفَف هاي كرش نموت د ىبر هَل
 اوُدبعا ليئارسإ ينب اي خيسملا لاقوإ» -اريبك و َمَملَكل هم جسد د م
 دُبعيف 4هللاب ُكرْشُي ْنَم هنإ مكّبرو يّبر هلل 9 راحصنأَن متيم انلاهئوامو ةئجلا

 00 3 دز 7 525 0 + جو همس 0100 اه

 ةاوامو ةّحلا هيلع هللا مرح دقفإل ُهريغ هعم ْنِماَمَو ِةَحدَلَُتَِكَهَلَأ تراأولاَق نيل مكحَرَفَل
 ةندللا 5 أ دقف م رات 1

 «ةنخ هيلع مرحو َراَثلا هل بجوأ دقف 4ٌزاَتلا 25ك531 1 26 3 2 2

 هب َكِرُْي ْنَأ ٌرفغي ال هللا َنِإإ» :ىلاعت لاق اك نَسَميلََب هَل إد هنلإ اول
 امو# «كءاشي نم كلذ نود ام ٌرِضْعيو 00 27 0

 ٌرفك دقلإ» :7 «راصنأ نم نيملاظلل َنوبوعَي الَقأ 9 ا ماورفك ب «ذلا
 د دو يدسريك م و ما 0 : رج ل وع رج ل هم لإ حاس حاس دس لو

 مفرق يف «ةثالث ثلاث هللا نإ لاق نيذلا ا ميج روف هللاو ةنورفعتسمو هللا 5

 اًرلع موق نعهللا ىلاعت :ةملكلا مو نبال هَِنَق نم َتلََدَق َلوُسَرالإَهيَرَم ثنا ٌح سل
 سيل «دحاو ٌهَلإ الإ هلإ ْنِم اموإ» .ًاريبك اس يم م 1

 عيمج هلإ هل كيرش ال هدحو وه لب ًادّدعتم ماعطلا نالكحأيا ًكدَفيَدِصُو ُدّمَأَو لسملا

 :ًادّدهتمو مهل ًادعوتم ىلاعت لاق مث «تانئاكلا نْفَأ < امنا م - كلا 70006 + دن قئكحص : اًهنأ

 ءارتفالا اذه نم #نولوقي مع اوُهتني يم نإو)» دال يو يبا الس وي 2و
 ٌباذع مهنم اورفك نيذلا َنَسَميلإل بذكلاو ال امون هه وب ني تسود لم © . © تح توفي

 لاق مث .لاكتلاو لالغألا نم ةرخآلا يف لأ رس رف وي ضرس رس كا عع

 هللا 7 نوبوتي الفأو 0/5 3 07 ْميِعلاَعيِمَسلاَوه هلل هَلاواَعَفَناَلو ارَص مكحل َكَِمَي

 نم اذهو ؟#محر ٌروفغ ُهللاو ُهَنوُرِفغتسيو 3
 عم هقلخم هتمحر و هفطلو «دوجو ىلاعت همرك

 الإ ميرم نبا حيسملا امإف :!/© هيلع ّبات هيلإ ّبات نَم ٌلكف ؛ةرفغملاو ةبوتلا ىلإ مهوعدي بذكلاو كفالاو ءارتفالا اذهو «مظعلا بنذلا اذه
 نإ : ىلاعت لاق اك ماركلا هلسر نم لوسروملا دابع نم دبع هّنأو ءنيمدقتملا نيلسرملا رئاس نم هلاثمأ ةوسأ هل «ٌلْسّرلا هلبق نب تلح ذق ٌلوُسَ
 4ماعطلا ٍنالكأي اناكإ» .اهتاماقم ىلعأ اذهو هل ٌةقّدصُم هب ةنمؤم (ةقيّدص ماو .4ليئارسإ ينبل ًالثم هانلعجو هيلع انمعنأ ٌدبع الإ وه
 :ىلاعت لاق مث «[نوُلاضلا] ةلهجلا ىراصنلا تمعز 5 نيهلإب اسيلو ساثلا رئاسك نادبع امهف ءامهنم هجورخ ىلإو «هب ةيذغتلا ىلإ ناجاتحي

 ٍلوق ٌّيأبو ؟نوبهذي نيأ حوضولاو نايبلا اذه دعب ٌرظنا «نوكفؤُي ىنأ ظنا مثا» ءاهرهظُتو اهحضو ؟4ٍتايآلا مه ني يبن فيك رظناإل

 ٌرَصض عفد ىلع ردقي ال نّمِم هريغ دبع نم ىلع ىلاعت هللا ركني !؟4ًاعفن الو أَرَص مكل كلمبل ام هللا ٍنوُد نم نودبعتأ لقط :1/5 ؟نوككّسمتي

 هريغل ًاعفن الو ًارض كلمي ال نم ةدابع ىلإ هنع متلدع َمِلَف ءيش لكب ميلعلا هدابع لاوقأل عيمسلا 4ملعلا ٌعيمسلا وه هللاوإ» ءرعفن لاصيإ الو

 ش !؟هسفنلالو

 . ال9 /8 /يرابلا -

 . 1714. /؟ج هجام نبا هورإ « هملع اذإ قب لوقي نأ سانا ديه ًالجر نعني اللأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق الا“ : ةيآلا

 ةلبقي ل َّنإ و : ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقو . يذمرتلا هاور « « نوباوتلا نيئاطخلا ٌريخو ٌءاطخ َّمدآ نبا لك 0 : ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق /4 : ةيآلا
 لاقو مكاحلا هاور . هناحبس هيلإ ةبوتلاب : يأ « ةبانإلا هللا ةقزرو « ُةّرمع لوطي نأ ءرملا ةداعس نم ١ : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقو . ٌنسح : لاقو يذمرتلا هاور « ٌرِغْرُكُي ل ام دبعلا ةبوت
 1 . 50 /4ج بيغرتلا/ دانسالا حيحص



 يف اوُلغت ال باتكلا ّلهأ اي لقإل
 عابتا يف ٌدحلا اوزواجتتت ال «قحلا ريغ مكنيد

 هيف اوغلابتف هميظعتب ترم نم اورطُ الو ءقحلا

 ةيملإلا ماقم ىلإ ةوبنلا زيح نع هوجرخت ىتح
 ءايبنألا نم يبن وهو «حيسملا يف متعنص اك

 الإ كاذ امو هللا نوُد نم ًاهِإ هومتاعجف
 نيذلا ةلالضلا خويش مكخويشب مكئادتقال

 دق موق ءاوهأ اوُعبتت الوإ» مكفلس مه
 ءاوس نع اولضو ًاريثك اولضأو لبق نم اوُلض
 ةماقتسالا قيرط نع اوجرخو «ليبسلا

 :// لالضلاو ةياوغلا قيرط ىلإ لادتعالاو

 ىلع َليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا َنِعل
 مب كلذ ميرم نبا ىسيعو َدٌواَذ ناسل

 ّنَعل هنأ ىلاعت ربخي «نودتعي اوُناكو اًرّصَع
 اوف «ليوط رهد نم ليئارسإ ينب نم نيرفاكلا
 ناسل ىلعو مالسلا هيلع هّيبن دواد ىلع هلزنأ

 مهئادتعاو هلل مهنايصع ببسب ميرم نب ىسيع
 هنودمتعي اوناك ايف مهلاح نيب مث .هقلخ ىلع
 نؤاتتي ال اوناكإ» :/4 :لاقف «مهمامز يف

 «نولعفي اوناك ام سنبل هولعف ريكنم نع
 باكترا نع ًادحأ مهنم ٌدحأ يبني ال اوناك

 نأ رُذَحُيل كلذ ىلع مهمذ 5 «مراخغاو مئأملا

 سئبلإ» :لاقف .هوبكترا يذلا ُلشم ٌبُكَرُي
 لاق :دمحأ مامإلا ىور (#نولعفي اوناك ام
 ُثعقو ال» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلصدللا لوسر

 ملف مهؤاملع مهتبن يصاعملا يف ليئارسإ ونب
 مهولكاوو مهسلاجم يف مهوسلاجف ءاوهتن
 مهضعب ٌبولق هللا برضف مهوُبَراَشو
 نب ىسيعو دواد ناسل ىلع مهنعلو «ضعبب
 ّقحلا ىلع مهوُرُطأَت ىتح هديب يبسفن يذلاو الو . :لاقف سلجف ًاثكتم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ««نودتعي اوناكو اًوّصع امب كلذ ميرم

 مهكرتو نيرفاكلل مهمالاَوُم [نم] 4مهْسفنأ مه تمّ ام سئبلإ» نيقفانملا كلذب ينعي 4اورفك نيذلا نوُلوتي مهنم ًاريثك ىرتإف 48٠: َّرطأ
 يفو مهيلع هلا طخس نأ :هناحبس لاق اذهو مهداعم موي ىلإ ًرمتسم ًاطخس هللا مهيلع تطخسأو مهبولق يف ًقافن مهتبقعأ يتلا نينمؤْملا ةالاوم

 هللاب ٍناممالا ّقح [نوقفانملا :يأ] اونما ول «ءايلوأ مهوذحتا ام هيلإ لزنأ امو يبنلاو هللاب نوبمّوُي اوناك ولو# م 4نودلاخ مه باذعلا

 ًاريثك َنكلوإ «نيرفاكلا ةالاوم نم هوبكترا ام اوبترا امّل ٍنارقلاو لوسرلاو
 «قحلل ةتهابمو دوححجو دانع ٌرفك ٍدوهملا ٌرفك ْنأل الإ كاذ امو اوك ر شأ نيذلاو دوبيلا اوُنمآ نيذلل ٌةوادع سانلا ّدشأ ندجتلل :857 ملسو
 مههولق يف امل الإ كاذ امو ةلمجلا يف هلهأو مالسإلل ةّدوم مهيف « «حيسملا عابتأ نم «ىراصن انِإ اولاق نيذلا اوئمآ نيذلل ًةّدوم مهرقأ ندجتلوإ»

 مهنأو نابهُزو نيسيَسِق مهنم نب كلذإ :هناحبس لاق اذهو «4ةّيئابهرو ةمحرو ةفأر هوعبتا نيذلا بولق يف انلعجوإ» :ىلاعت لاق م «ةفأرلا نم

 ىرت ٍلوسرلا ىلإ َلِزْنأ ام اوُعمس اذإوإ» :ىلاعت لاق اك «قحلل دايقنالاب مهفصو عم عضاوتلاو ةدابعلاو ملعلا مهيف ْنأب مهفصو #نوربكتسي ال

 ل

 . . 7 1 ة*ةصاس >2 ال ىو 0 ا ىلا و هاري جم

 اريعمكحنيد ٠ اولغت ال باتكحلا لهأتيلق
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 موو ع ل # و هس سر

 ارق تدفع عقَلو اوك ولا دوي

 (©) َنوُدِنَح مه ِباَدَسْلأ فو هيَ ُهَللاط خس نأ

 هيك زن آملا للي ونمو ناَكَوَلَو
 6 ا م

 َتوُقِسَف مهني اريك كلو هيلو َمُهَوُدَحعأاَم

 وهيل وثمان واع َتلَاَدَسَنَدِجَتَل# ا جمصو لاس م
 نيزْلل ٌةَدَوَعم ضيف أ كر َدصَتلَوأ و َرْدَأ حبتلاو

 َمُفَنِم ناي كلِلد رص اَنْ وْلاَق لأ اوُمَماَء
 ل ا حرم

 49 وشم انابهرو تريسّبق
 اا ل صل ل
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 .اوملسأ نيذلا هباحصأو يشاجنلا يف تلزن تايآلا هذهو .4قحلا نم اوفرع امم عمّدلا نم ضيفت مهتيعأ

 م6 هاا اسس ١ لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ : هيودرم نبا ظفاحلا ىورال؟ : ةيآلا

 ال : اولاق ؟ « اوملسأ دقو ) : ملسو هلآو هيلع هللا لص لاق . دحأ موي « عاقنيق نم هيلاوم نم ةئاتس يف يأ نبا جرح
 /ج 4١

 هلاو هيلع هللا ىلص هلوسرومللا ةعاط نع نوجراخ نوُقساف مهنم



 اق عاب ىرت لوسرلا ىلإ لن م اوم اذإو) 3
 نم اوفرع امِم عمدلا نم ضيفت مسهتيعأ 1

 ا هر 1-0 م 2 أ

 دمحم ةثعبي ةراشبلا نم مهدنع اّمِم 4قحلا كَرِم ضيقت مهتما 4 ىو لوُسَرلا َل َكِاَلَر داأم اماوعمساَدِإَو
 انما امّبر نولوقيإ» ملسو هلاو هيلع هللا ىلص م رس وساع رو ور ِِ

 ةحصب ب دبشي نم عم «نيدهاشلا عم انبتكاف عم انبنك 8 ًاقاَنَماَءاَسَرَن وأ ومي َيَحْلاَنصْأوفرَعاَم عْمَّذل

 اس و اس مه ىراصنلا نم قنصلا اذهو «4نيحاصلا مم اشاتجال "شط يتلا تيرس روقل تارا أ علق ّقحلا نم انءاج امو هللاب نمو ال امكاموإ) حلا تيانجين المو يإ) ند ل 8+ هتمأو دمحم عم :يأ ؛هب نمؤُيو اذه "كل اس حو هس مس رس

 ,لهأ نم ْنِإوإ» :ىلاعت هلوق يف نوروكذملا بيوم نرخ سكب
 امو مكيلإ لِزنَأ امو هللاب ُنمْوُي ْنَح باستكلا هرعت ل مص 26 و

 :ىلاعت لاق اذهو 4 نيعشاخخ مهلإ َلزنأ أوز وأم كنيدَلاَو 59 َنيِنسَحمْلا ءارج كلِلاَذَو

 نم يرجت تاج اولاق امب هلل ُمَُاثأفل : أاونَماَءَِدلأ امأتي © مبسم ثلعنأ كيانات

 يمص هس مهفارتعاو مهماميإ ىلع مهازاجف 4رابعألا اهتحت

 نيثكام رابعألا اهتحت نم يرحت تانج قحلاب هَل َتإأَدئَ الكل لحام م تاَبيطأومرَحاَل
 كئلوأ انتايآب اوُبّذكو اورفك نيذلاوإ ابَيطالَلَْمَم أ هكَقَرَراَكِمْوُصَو 9 نبتعمْلا بحبل :85 «نيدسحغلا ٌءازج كلذوإط ءادبأ اهيف 228 3: + يدوم 2

 لاح نع هناحبس ربخأ #وحخلا باحصأ أ مكاوي 7 تسون ويرش هيأ اوُهَّأَو
 اونمؤُي ملو هللا تايآ اودحج نيذلا] ءايقشألا دير 1 2 1

 اوُمٌرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :807 عابب نلميالا َمدفَعاَمِي مُكحَردَِوُي كلو كيلمَيأَِف نوخلا»
 هللا ْنِإ اوُدتعت الو مكل هللا ّلحأ ام ٍتابّيَط 1 و ا عرب س
 طهر يف ةيآلا هذه تلزن 4نيردتعملا ُبحْي ال نوُحعْطَتاَم ام سوم َنيككسَم ةَرَّسع ماعطإوةنرد

 ات مل هك نيل ضل را زلوتكتأ كدا هلاو هيلع هللا نلا باحصأ 7 7 1 ل م حف خس
 مالا تاوهش كرشنو انريك اذم عطقت : هرسأ رب ح مات رف حارس 2 حطم سي سلس 6

 كلذ غلبف نابهرلا لعفي اك ضرألا يف حيسنو ًاوظفحأو مَسْفلَحاَإ دِمَيَأ ةَرَمَك كِل ماَيَأ َةَحلَ
 مي لمرات سو لو نع لأ لص يك ل 1 هلأ نيب َكيادَك مكتب لإ لسرأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ل يمد سل ل ب سيث

 ىلص يبنلا لاقف معن :اولاقف «كلذ محل ركذف -آ

 رطفأو موصأ يتكل» :ملسو هلاو هيلع هللا 5-
 ينسب ذخأ نمف ءءاسنلا حكنأو مانأو يلصأو

 ءاسنلا نم اوُمّرح ام ديري ؛نيملسملا ةّنس ريغب اوريست ال «نيدتعملا ّبحْي ال هللا نإ اودتعت الوإ .«ينم سيلف يتنسب ذخأي م نّمو «ينم وهف

 امم اوُلك و :4: [نيمب ةرافك هتمزل هللا لحأ ام هسفن ىلع مّرح نم َنإف] مهنامأ نع اوُرفكُي نأ مهرمأو ءءادتعالا وه اذه َنإف .سابللاو ماعطلاو

 يف رغللاب هللا مك ٌدِخاْوُ ال١ :46 هنايصعو هتفلاخم اوكرتاو هناوضرو ةّتعاط اوعبتاو «4نونمؤم هب متنأ يذلا هللا اوقتاو ًابّيط ًالالح هللا مكقزر

 اهنم هيلع متممص امب 4ّنامألا ُمُدقع اب كٌذجاَوُي نكلوإط .وللاو لبو لاو ال :دصق ريغ نم مالكلا يف لجرلا ُلوق رفللا ني «مكياأ
 وأ .اوُعَبْسي ىتح ّلخلاو رقلاو نبللاو تيزلاو زبخلا نم ؟مكيلهأ نومعطت ام ٍطسوأ نم نيكاَسم ٍةَرَشَع ٌماعطإ ةترافكفإل ءاهومّئدصقو
 4« مفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذؤم تاعباتتُم 4 ماي ةثالث ُمايصف ذدجي مل نمف بقر ٌريرحت وأإ» ,نيكسم لكل [هوحن وأ] صيمق نم «مهتّوْسْك

 .«نوركشت مكلعلإو اهرّسفُيو اهحضوي كيدتايآ مكل هللا ُنَييُي كل ذكإل ريفكت ريغب اهوكرتت ال « مكتاميأ اوظفحاوإ» «ةيعرشلا نيهلا ةرافك ذه

 ًالجر رمع نبا عمتو .هيلع قفتم (ْتْمْضَيِل وأ «هللاب قلحيلف ًافلاح ناك ْنَمف « مكتب شم نأ ابي لاعلان :هللْيع هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللادبع نع 8 :ةيآلا

 ّنَأ دوعسم نبا نعو .ٌنسسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب ٌفلح ْنَم) :لوقي هع هللا لوسر ٌثعمس ينإف هللا ريغب فلحتال :هل لاقف ,ةبعكلاو ال :لوقي

 ٌتيَأرف «نيمي ىلع تفلح اذإو» :هُتع هللا لوسر يل لاق :لاق ةرمس ني نمحرلادبع نعو .هيلع قفتم (نابضغ هيلع وهو هللا ِقل ِهَقح ريغب ملسم ءىرما لام ىلع فلح نما :لاق هع يبنلا
 56٠/. - 5417 ص نيحلاصلا ضاير/هيلع قفتم «كيَي نع ْرْفَك و «ريخ وه يذلا ِتئاف ءاهنم ًاريخ اهّريغ

 . 410/ نيحلاصلا ضاير/ . ملسم هاور « ىوقتلا ِتأيلف « اهنم هلل ىقتأ ىأر مث نيمب ىلع ٌفلح نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 86 : ةيآلا



 يطاعت نع نينمؤملا ًايهان ىلاعت لوقي : ٠
 نيذلا اهّيأ ايإ» :راميتلا وهو ءرسيملاو رمحلا
 نم ٍءيش لكو «ٌريسيملاو ٌرمحلا امنإ اوُنمآ
 نايبصلا بعل ىتح ريسيملا نم وهف رامقتلا

 نب رمع نع نيحيحصلا ينو .زوجلاب
 رمخلا ميرحت َلزن هّنِإ سانلا اهيأ :لاق باطخلا

 ةطنخلاو لسعلاو رقلاو بنعلا :ةسمخ نم يهو
 ىورو .لقعلا رماح ام :رمخلاو .زيسعشلاو
 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ دمحأ مامالا
 هلاق «ٌمارح اهنمثو مارح ٌرمخلا ْنِإ» :لاق ملسو
 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ًاضيأ ىورو .ًاثالث
 ءاهيراشو محلا نعل :لاق ملسو هلآو

 ءاهلماحو ءاهماتبمو ءاهُعئابو ءابيقاسو

 ٌلكآو ءاهُرِصَتعُمو ءاهٌرصاعو ؛هيلإ ٌةلومحملاو
 بصنُي ناك ام يهو] «ُباصنألاو) .«اهنغ
 [حئابذلا ءامد هيلع ٌبصتو ٌدِعُيف

 هاضخو رسيملا حادق :يهو] «مالزألاوط

 نمإ» طخس « سبر «[اهب نوبرضي اوناك
 «نوحلفت مكمل هوُبتتجاف ناطيشلا لمع

 مكنيب عقوُي نأ ٌناطيشلا ُديِرُي امنإإ» 3١
 م دَصَيو رسيملاو رمحلا يف ًءاضغبلاو ةوادعلا

 متنأ لهف ٍةالصلا نعو هللا ركذ نع
 :417 بيهرتو ٌديدهت اذهو ؟«َنوُهَكَُم
 «(اوُرَّذحاو ّلوسرلا اوُعيطأو هللا اوُعيطأو»

 05 ت0

 سَ هدرا مالطا ورك اَمَنِإ اونماء ذل اتي

 ُدِِرباَمَتِإ وحلف مُكَّلَعَل هودي نطِيَشلاِل َمََرَم

 مْ 8 سو كي قون طمس

 انو ) نوت ملمع لَ حو ٌمَوَنَع ديو
 جونو مس ىج

 َاَآاومعأ يد وذدخاو نسمي

 اوُلِحَواوُنَماَءدَلأَلَعَيتَل (©7 ُنيِملا كبل ئِوُس
 الوساوس ثمان تبل

 نلوم اوما وأتم متحصل
 رت سس سرس ص 20 سر سرع ع 6 رس ع 20-01

 لاَ دَيَصلاَنْم ِءَىَسيَللا محَنولبمل وثم نذل اماني 07
 ا ا 6 2 وع لس حرص و ول سس هس

 دعب ىدتعا نمف ٍبيغل اب هف اخ ن نهال مكَحاَمِرَو : دي

 َدْيََصلأ وقال اونماَنيذلاماي © ملأ ثاَدَعوَمَكَ

 ٍوَمَتلَنِمَلكفاَم لِي آَبَفاَدَعَسم ودق نسور
2000 2 

 ٌماَعَط ُهَرَضَكَوَأ ةَبعكْلا عِلَبايذَه مكتمل عاود هبمكَحي
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 1 هر آ 0
 امعمهلاان

 د رس ا ل هس عر 2

 وومأ كامو قود اماَيِص كد ُلَرَعَوأ نيكس

 رج ماس ص يع وو دوه عل » و و

-- 
 22 ٍماَِيْنَأ وذ ريِرع هاو هَ ُمَلَأَمِقْئدِفَد اعْرمو فلس

 لاثتماو «ديعولا يف ٌديدشتو ميرحتلل ٌديكأت]
 «ميلوت نإفإط «[هنع يبنملا نع ٌفكو ءرمألل

 انلوسر ىلع امنأ اوملعافإ» [متفلاخ :يأ]
 11 [هيرحتب مئرمأ ام رحت يف] .«نيبما عالبلا
 :سانلا لاق [رمخلا ميرحت ةيآ تلزن امل] : 4
 ايف حانُج ٍتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيلإ ىلاعت هللا لزنأف ؟رسيملا نولكأيو ٌرمخلا نوبرشي اوناك هللا ليبس يف اولتق سان هللا لوسر اي

 ْمُكَنَوَلْيِ اونمآ نيذلا هيأ ايإؤ : 4 دمحأ هاور ««مكرت اك هوكرتل مهلع َمّرخ ول» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نينا لاقف «ةيألا رشا ىلإ «اوُمِهَط

 ملعيلإ» ءأرهجو رس حامرلاو يديألاب هذخأ نم نوُتكمتي مهاحر يف مهاشغي ديضلاب مهّيلت «مكخامرو مكيديأ ُهلانت ديصلا نم ءيشب هللا

 ٌباذع هلفإل راذنإلاو مالعإلا اذه دعب كلذ دعب ىدتعا نمفإ .هرهج وأ ورم يف مهنم عيطي نم ةعاط رهظتل « بيغلاب هفاخي نَم هللا

 لاح يف ديصلا لتقل ىلاعت هنم ميرحت اذه مرح منو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اياد : 8 5 :ىلاعت لاق مث ,هعرشو هللا ّرمأ ٍتفلاخ 4ملأ
 ْنِإف ءأطخلا [ديصلا] يف ءازحلا بوجوب ةّنسلا تءاجو 4ِمَعَّنلا نم لَك ام لثم ًءازجف ًادّمعتُم مكنم هلتق نمو هيطاعت نع ينو «مارحإلا

 ةماعنلا يفف منا َنِم لتق ام لثم ءازجفإل «مولم ريغ ءىطخملاو ٌموثأم دّمعتملا ّنكل ,نايسنلا ينو دمعلا يف نومضم فالتإلاو ,قالتإ ّديِصلا

 يف ةميقلاب وأ لثملا يف ءازجلاب مكحي «مكنم ٍلْذَت وذ هب ُمكحيإ» كلذ يف ةميقلا ةفينح وبأ زاجأو ءرنعب لازغلا ينو «ةرقب شحولا رقب ينو «ةنّدب

 وأإ# .مرحلا نيكانسم ىلع همحل قّرفُيو يذُي نأب مرحلا ىلإ هلوصو دارملاو «ةبعكلا ىلإ ًالصاو (بعكلا غلب ايذهط ؛نيملسملا نم نالدع لكما ريغ

 «ورمأ لابو َقوُدَيِلِل «ًاموي نيكسم لك ماعطإ نع ماص وأ «ةطنج نم ّذُم وأ َناَدُم نيكسم لكل 4ًامايص كلذ لذ وأ نيكاسم ماَعط ةرافك

 يعرشلا مكحلا غولب دعب 4هنم هللا ُمقتنيف تاع نمو «مالسإلا يف نسحأ نمل ؛ةيلهاجلا نامز يف «َفّلَس اًمع هللا افعإ» «ةفلاخلا ةبوقع قوذيل

 .هاصع نمل 4ماقتنا وُذظ ءرهقُي ال هناطلس يف ٌعينم «زيزع للاوإ» «هيلإ



 ًاعاتم ُةُماعطو رحبلا ُدْيَص مكل لجأ 5 ا ا
 :هماعطو يط هنم دالطص ام 4مل 0 0

 دص

 ًاتوقو ٌةعفنم يأ :ًاعاتم «فذق ام ا حر
 يلا ُديَص ولو 710 مْرحوَةرايَسِلِلَو محل اعلتم هماعطورحبلا َدْيَصْمْكل ْلِحأ

 ب مكيلع و 1 7
 0 1 0 و ريك هربا سار هَّنلا 2 ومد 0 اليو ءورعيسو م رغ حرس

 مرحي مكمارحإ لاح يف أمر متمدام ديلإ تىرلا هللا ا وقتا رحمتم امي ُدَيَص ةَيَصْكلَ
 ديصلا ٌلكأ زوجي الو «دايطصالا مكيلع دخلا هر د ا آ آ 2002 1

 هيلإ يذلا هلل ارقتو» .ةّلكلاب محمل 6 ماركْلا تيل دمك لع 679# تورش
 ,4ةبعكلا ُهللا لعجإط :407 «نورسفحت اتكا كلذ َدَكلَتْلا 2

 ل كي م اوىدطأو | | | انتلتلامثق

 «ةارحلا تيبلاو» ء[َقلخ ىنعمب انه :لعج] ّ ارحل 0
 ها م ا 0 0 سس ص لل م علا 2

 ًامايقإ «[هايإ ا كير حقل «ًامارح :هناحيس هامسر لكي هلأ. . أو ضرال ا قاَمَو ِتَونَم ِ ١ىفام مل ههننأ نأ

 0 54 8 2 1 -4 ١ .. .٠ عءاسس 2 0 و سا ح2 سس سس و يأ] ؛ سس يب مت نس ع و هس هور سس ب 2 سس دم رهمجبا م 24 انلا نمأل ؛ًاشاعمو ًاحالص :يأ] ,4ساّتلل مرا 7

 رهشألا 2 ,4ةارحلا 0 ء[ابب هلل ناوِباَقل ديردشهللا تااوملعا (ة9 ميلع ءىش
 :دئالقلاو .ماعنالا نم تيبلا ىلإ ىدهي ام َ علب 07 0 6 2701 1 ملعي هللا :املاالإ ام (ة4] مسح :يدحلا] «دئالقلاو يدهاوإط مرحلا 2 دكت يدلل ل تكلا مت كج ”

 اهادع امع هب زيمتتل اهقانعا يف اهديلقت وهو 3 مطلاو بح ١١ ى دال 9 - دامو نود 9 3 هانكاو 5 ل م 11 ع يا م وربة سساسص سس

 «[ةبعكلا ىلإ يده اهّنأ ملعيل , «ماعنالا نم ل6 جم , رج ل يرو يهمل اس همم ها
 ع دااسو 0 مش رع همم هما“ هي .٠ م.م م4 ما(

 رومالا هذه لعج هللا نأ ىلإ ةراشإ] «كلذإ ينبل الو 'ب هللا اوفتاف ثيبخلا 5 كيجعا و

 تاومسلا يف ام ملعي هللا ْنأ اوملعتلإ» [ًامايق 1 205 مح ل ع سرع
 ,ملع ءيش لكب هللا َّنأو ضرألا يف امو اولتسنال اونماءتيزلا اهءاتي 9 توحيفت مكلعل
 ملعي هللا نأ اوملعتل كلذ هللا لعف :ىنعلاو] 7 اي نوحاهنع ع َذْنِإ وس دب نإ ءام تأ نع

 ملعيو «ضرالاو تاومسلا رومأ ليصافت وو وو مس سس مرآ اس عر و 5

 ةفطل اورظناف ,ٌدعيو لبق سانلا اهيأ مكح اصم دقي هيلحروم ,وُهَع هللأو هنعمل هعمل دب نا ءرقلا

 ُديدش هللا نأ اوملعا :8/ [مدايعلاب . ل 6 م ح1 2 سو 220

 وهلا ذو .(تيرعا باسل 5 تيكا اي اوخبصأ مث مكصِلِم نيمَوفاَهلأَس
 الإ لوسرلا ىلع امإل :48 [ةيجرت] :«محر كلل و ةليصو الو َةَبِإَس لَو وريح نما َلَعَجاَم
 الو قيفوعلاو ةيادهلا هل سيل :يأب ؛«غالبلا رول 0 ا و

 ُملعي هللاوإو «[غالبلا هيلع 1 َنوُلَق ولعب شرك او بكلام لعدد اورفكي ذل

 4 ٠٠١ «نومتكت امو نوُدبتام 5
 «ُبّيِطلاو ُثيبخلا يوتسي الف دمحم اي

 يلوأ اي هللا اوقتافإم «مارحلا ريثكلا نم ٌريخ لالحلا ليلقلا «ثيبحلا ٌةرثكإ» ناسنإلا اهيأ اي #كبجعأ ولوإ» :[لالخلاو مارحلا يوتسي ال :يأت

 مكل َدْبَت نإ ًءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهي ايد : ١١١ ةرخآلاو ايندلا يف «نوحلفت مكّلعلإ» ةحيحصلا لوقعلا يوذ اي «بابلألا

 لي نيح اع اولأست نإوإ» «مهتءاس امّير مهل ترهظأ نإ ءايشأ نع اولأسي نأ نع مهل يبو ءنينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا نم ٌبيدأت اذه موس
 نيملسملا ٌمظعأ» :ثيدحلا يفو .قييضت وأ ديدشت مكلاؤس ببسب لزعي دق هلعلف اهنع لاؤسلا اوفنأتست ءايشأ نع اولأست ال «مكل َدّْبَ نآرقلا

 ءاهيلإ مكجايتحال ٍذقتيح مكل ٌتنيب اهئايب نع متلأسف ةلمجم نآرقلا اهب لزن اذإ نكلو ؛(هتلأسم لجأ نم َمّرحجف مّرحُي ل ٍءيش نع لأس نم ًامْرُج
 نم ٌموق افأس دقإل : ٠6١ « ملح ٌروفغ ةللاوإط ءاهنع تكس اك اهنع مت اوُكساف هنع افَع امم وهف هباتك يف هركذي م ام (اهنع هللا اع
 نم هللا لعجامإل : ٠ ٠١ كلذ نع هللا ىهنف «نيرفاك اهب اوُحبصأف ةدئاملا نم ىراصتلا هنع تلأس يذلا لئم 4نيرفاك اهب اوُحبصأ مث مكلبق

 .مهتلآل اهنوُبْيسُي يتلا يهف :ةبئاسلاو .هتيب لهأ نم ٌّدحأ اهب عفتني الف اهئاذآ نوعدجي يتلا يه :ةريحبلا ؛4ماح الو ٍةليِصَو الو ٍةبئاس الو ٍةريِحب

 :اولاق هدلول دلو اذإ يذلاو ءًارشع حقل يذلا لحفلا وه :يماحلاو .اهنوحبذي الف تعدجُج عباسلا تدلو اذإف نطبأ ةتس دلت يتلا يه :ةليصولاو
 يه الو «ءايشألا هذه هللا عرش ام ؛(نولقعي ال مهرثكأو بذكلا هللا ىلع نورتفي اورفك نيذلا ّنكلوإل ءًائيش هيلع نولمحي الف هرهظ اذه ىمح

 .كلذ اورتفا نيكرشملا نكلو «ةبرق هدنع

 : /١0 ٠ 7ج ريثك نبا/ « بئاوسلا بيس ْنَم لوأ ناك « راّلا يف [ هَءاَعْمَأ يأ ] ُةَبْضَ ري يعازخلا رماع نب ورمع ٌثيُأر 0 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ٠١ : ةيآلا



 لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل لبق اذإوط : 4
 هيلع اندجو ام اَْبْسَح اوُلاق لوسرلا ىلإو هللا
 كرتو .هعرشوُّللا نيد ىلإ اوعُد اذإ «انءابآ

 ءابآلا هيلع اندجو ام انيفكي :اولاق ؛همّرح ام

 نوملعي ال مهؤابآ ناك ْوَلَوُأظ ,دادجألاو
 4نودتبم الوط ءًاقح نوفرعي ال !؟4ًائيش
 اهيأ ايف ١١8: !؟هبنوعبتي فيكف ءهيلإ

 ءاهوحلصأ «مكَسفنأ مكيلع اوثمآ نيذلا

 اذإ لض نم مرضي الإ ءريخلا اولعفاو
 نَم ٌداسف هرضي ال هرمأ حلصأ نم 4 ميدتها

 ءأديعب وأ هنم ًاييرق ناك ءاوس ساثلا نب ّدسف

 منك اهب مكئبنيف ًاعيمج مكعجرم هللا ىلإ»
 اريخ نإ هلمعب لماع لك يزاجيفا4نولمعت
 ليلد ةيآلا يف سيلو ءٌرشف أَرْش نإو ءريخف
 اذإ ركنملا نع يبتلاو فورعملاب رمألا كرت ىلع
 اهيأ ايل : ٠5 ًانكمُم كلذ ٌلعف ناك

 مك دحأ ٌرضح اذإ مكنيي ٌةدابش اونمآ نيذلا

 «نانثا دهشي نأ «6نانثا ةيصولا نيح ٌثوملا

 «مكتمإط نيلدع انوكي نأب (لذع اَوَذل
 ٌلهأ «مريغ نم ٍنارخآ وأو «نيملسملا نم

 ينل مترفاس 4مبرض نأ نإإ» باسكلا
 ناذه «توملا ة ةبيصم مكتباصأف ضرألا

 دقف دنع نييمذلا ةداهش زاوحخل ناطرش

 يف نوكي نأو ءرفس يف نوكي نأ «نينمّؤملا

 نأ 4ةالصلا دعب نم امهنوسبحتإ» .ةّيصو
 سانلا عمتجا ةالص دعب نادهاشلا ناذه ماقي
 «مشبترا نإ هللاب ناسقُيفإ» مهترضحب اهف

 ةيبر امهنم مكل ترهظ نإ هللاب نافلحي

 ضاتعن ال 4أنقط انناعأب هب يرتشن الإ ٠
 ًايظعتو اهل ًافيرشت هيلإ اهفاضأ هللا ًةداهش متكن الوإط هيباحن ال انل ًايرق هيلع دوهشملا ناك ولو (ىَتْرُق اذ ناك ولوإل ايندلا نم ليلق ضوعب هنع

 اقحتسا امهنأ ىلع َرِثُع نإفإ : ١١ 1/ :ىلاعت لاق مث .اهليدبت وأ ةداهشلا فيرحت نم ؛كلذ نم ًائيش انلعف نإ | «نيغأآلا َنِمَل أذإ انإإ اهرمأل

 ىلع حيحصلا ربخلاب كلذ ققحت ىتم , «نايلؤألا مهيلع قحتسا نيِذَلا نم اَمُهَماَقَم نامرَقَي نارخآفإ» اناخ امهّنأ نيدهاشلا نم رهظ نإف أش
 امهمأ انلوقل «امهتداهش نم ( قحأ انئَداهَشَل هللاب ٍنامسقْيفإ» لاملا كلذ ثري نم لوأ انوكيلو ةكرتلل نيقحتسملا ةثرولا نم نانثا مقيلف ءامهتنايخ

 اههجو ىلع ةداهشلاب ارتأي نأ ىَنْذأ كلذ ١٠١8: «نيملاظلا َنِمَ ًاذإ انإ» انلَق ايف «انيدتعا اموإو ءامهتداهش نم حصأو ٌقحأ [هّنأ انا

 دعب ناميأ ٌدَرت نأ اوفاخي وأ)» ءيضرملا هجولا ىلع ةداهشلا امهتماقإ ىلإ برقأ نيّيمذلا نيدِهاشلا فيلحت نم يضرملا هجولا ىلع مكحلا اذه ة ةّيعرش

 ًافوخ اههجو ىلع اهب ناينإلا نوكيل م هناميأ هللاوإ» اوعيطأو «اوُعمساوإ» مكرومأ عيمج يف للا اوقتاوإ» :ىلاعت لاق مث «سانلا نيب ةحيضفلا نم

 لس مس 00

 َنوُمَلَعَياَل مهوب َءَناكَوْلَوَأ ان ءابا هيلع اَنَدَجَو أَم اًمبَسَح
 2 2 يي م ل 226 ؟ 2 مرهتحج د عم هديا دل حدس

 مكسفنأ مك عاونمءنذَلأ اهمأني ((يو) َنوُدَسِمل َواَنَس
 2 تا ماس هص عود هس حصد 0 هر قع رمد

 اًحيِج ستشهد وصحت كمال
 0071 نع رص تس عا اس حل سس و لل هس و

 ٌةَدلَبساونماَء نيل اتي 9 َن ولم م امي ع ل

ْناََتَ اَةَيِصوْلاَنِحتَوَمْلأْمكَدَح عطس
 اوُد

 مع حو . 0 مز 2 2 هظاسو م -

 ٍضرال ايف ةبرضمتنا نإ ! ريغ َنِم ِناآَرَحاَءَو كلَ
 ِةلَصلاِرَعَبْم اَمُهَتوُم ع سَومْلا ةَبِبِصُم ب 353

 قاد َناكْولَواََشوِب د رفضا ٌرُحَيَرأن هَ ِناَمِسفي
 نذل ماًمْهَماَقَم َناَمْوُفَي ِناَرحاَتَفاَمَتِإ اَفَحَّسَسَأ امن َكعَرْعدَو ا( َنيِمنَْلاَن لادن لأ َةَدحََس ممكنا

 هو سس يس اساسس ساو 6 ا ا 77 9
 قحلأ هدد شو ٍناَمسيقيف نملوال مولع قحتسأ م

 َدَحبلمَأَد ثوان ق1 اين قد
 رس حرف رس حرس جو 20 2 مر 0

 © كويل ملا ىرَرياكَأَوأوعَمْسأَوهَأ اون ٌةَمَيَأ

 لع

 .هتعيرش ةعباتمو هتعاط نع نيجراخلا «نيقسافلا َموقلا يدبال

 اهيأ ا 9» ىلاعت هلوق : تلق ؟ ةيآ هيأ : لاقف ؟ ةيآلا هذبب عنصت فيك : هل ُتلقف ّينشُحلا ةيلعث ابأ ُثينأ : لاق « يئابيشلا ةّيمأ يأ نع يذمرتلاو دوواد وبأ ىور ١١ه : ةيآلا

 ديا لب » : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع ُتلأس «ًاريبخ اهنع تلأس دقل هلو اَمأ : لاق ؟ 4 مكيدتها اذإ ٌلض ْنَم مرضي ال مكَسفنَأ مكيلع اونمآ نيذّلا

 لم نيف رصلا ًامايأ مكئارو نم إف « ةّماعلا َرمأ كنع عّدو كسفن ةّصاخب كيلعف « هيأرب يأر يذ لك باجعإو ٌةَرثوم ايندو ًعبَتُم ىوهو ًاعاطُم احس تأ اذإ ىتح « ركنملا نع اوهاتتو

 . 845/ 5ج يبطرقلا/ . نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق « « مكلمع َلثم نولمعي ًالجر نيسمخ رجأ ٌلثم ّنف لماعلل . رمحلا ىلع ضبقلا

 فورعملاب اورمتُت



 تق
5 

 وص
1١ ١ ١ 

 2 سو راس 2010 هلع 2 ول سا ع دس هس تجر ا

 َماعال اولاق مثبجأ اذام لوقف لسرلا ُهَلاْعَمْجحَي مْ 3
 رو عمو 4 22
 م نبأ سعي هسا ادد 9 ب عل اماَلَع تنأ كنإانل

 5 و هام لد 36

 هه آذآ

 عوف ذو قدري صولا ضقلا قرف

 2 0 7 000 20 ني

 ْدإ َكنَعَلِْبةَيَسِإَنَب تْفَفَكَدِإَو ْقْدِإِبَنْوَمْل
 < وح 5 8سم م 0 1 لس ينو هس

 اور نبذل لاَمَف تاني ايم هت
 4-2 د | هلآ

 يوم اء نأ َنِراَوَحْلا ل ٌتْيَحَوَأْدِإَو 9 تريم

 امد (3) َتوُميَسُم انت َدَسضآَواََماءولَِلوُسَريَو
 نأ كلب ُيَِتَسيْلَهَمَصْرَم نيا سعي َوبراَوَحْل

 ةركس نصا وضَنأ لاَ لمَصلاَنِمَدَديمانَيَعَلَر

 اسوق 0 7 َنيِمْؤُم
 5 َدَص دهَنَأمَلَعَتَو

 يا
 فنا

 نرعلا
 اذ

 اذام ٌلوقيف َلسرلا هللا ٌعمجي مويإف : 8١ه

 ُمالع َتنأ كنإ انل ٌملعال اولاق مكيِجأ

 هب هللا بطاخي اًمع ٌرابخإ اذه .4 بويغلا
 مهممأ نم هب اوُبيجأ امع ةمايقلا موي نيلسرملا

 ملع الإ :لسرلا لوقو «مهلإ مهلسرأ نيذلا
 باب نم «بويغلا ُمالع َتنأ كنإ انل
 انل ملع ال ؛هلالج لج ٌبرلا عم بّدأعلا
 1 ءيش لكب طيحملا كملع ىلإ ةبسنلاب

 يتمعن ركذا ميرم َنبا ىسيع اي هللا لاق ْذِإظ
 هب ّنتما ام ىلاعت ركذي 4كتدلاو ىلعو كيلع

 هيدي ىلع هارجأ امم ىسيع هلوسرو هدبع ىلع
 يقلخ نم ؛تاداعلا قراوخو تازجعملا نم
 ةلالدو َةيأ كاّيِإ يلعجو ءركذ الب ٌّمأ نم َكاّيِإ

 ىلعوإ» ءءايشألا ىلع يتردق ىلع ةعطاق
 نوملاظلا هبسن امم اهُنأرب ثيح 4« كتدلاو

 وهو «سدقلا حورب َكتدَيَأ ْذِإظ ءاملإ

 يف سادلا ُملكت» «مالسلا هيلع ليربج

 تدبشف ًاريغص دهملا يف كتقطنأف دهم
 (كاّيِإ يتلاسر نع تربخأو «كّمأ ةءاربب
 َكُبملع ْذِإوظ ءيدابع ىلإ ٌتوعدو
 مهفلا 4ةمكحلاو طخلا 4باتكلا

 نيطلا نم قلخت ذإو ليجنإلاو ةردسل)
 ىلع هلكشتو هروصت 4يلذإب ريطلا ةئيهك
 نوكتف اهيف خفسفإ» كل ينذإب رئاطلا ةئيه

 يتلا ةروصلا كلت يف خفس 4يلذإب ًاريط

 اذ ارط نوكتف كلذ ين كل ينذإب اهتاكش

 جرحت ذِإوط .هقلخو هللا ٍنْذِإِب ٌريطت حوُر

 مهروبق نم نوموقيف مهوعدت 4يذإب ىتوملا
 ُكنع ليئارسإ ينب ٌثففك ْذِإوط هللا نذإن

 كأب كومبعاو َكوبّذك نيح كنع مهاإ يفك يف كيلع يتمعن زكذاو «نيبُم ٌرْخِم الإ اذه نإ مهنم اورفك نيذلا لاقف تانيبلاب مهقنج ْذإ
 بويغلا رارسأ نم اذهو ءايندلا ءامسلا ىلإ هعفر دعب هللا نم ناك نانتمالا اذه ْنأ ىلع لدي اذهو ؛يلإ كّتعفرو مهنم كتيجنف كلتق يف اوعسو رحاس
 هيلع نانتمالا نم ًاضيأ اذهو 4يلوسربو يل اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ ٌثيحوأ ْذِإوطظ ١١١: ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم هّيبن اهيلع هللا علطأ يتلا
 ذهشاوإ هللاب 4اّتمآ اولاقإل ءاومملأ ام اولثتماف كلذ اوُمِهَأ ؛ماهإ يحو [نيبراوحلا ىلإ] يحولا اذهو ءأراصنأو ًاباحصأ هل لعج نأب مالسلا هيلع
 مهتجاحلا كلذ اولأس مِهنِإ ؛ءاوسلا نم ٌةدئام انيلع َلّزنُي نأ كبر ٌعيطتسي له ميرم نبا ىسيع اي نوُيراوحا لاق ذإط ١١ #نوُمِلسم اننأب

 بلط يف هللا ىلع اولكوتو ؛مكل ةنتف نوكي نأ هاسعف اذه اولأست ال «نينمؤم متنك نإ هللا اوُقَتاظ :مه ًالئاق مالسلا هيلع حيسملا مهباجأف «مهرقفو

 نم انل ًاقزر اهّلورت اندهاش اذإ «انبولق ٌنئمطتوإ» ءاهنم لكألا ىلإ نوجاتحم نحن «اهنم لكأن نأ ٍديرن اولاقإ» ١١: نينمؤم متثك نإ قزرلا
 ةجحو ةلالدو هللا دنع نم ةيا اهّنأ دهشنو «نيدهاشلا ّن نم اهيلع َنوكنوإل «كتلاسرب ًاملعو كب ًاناميإ دادزنو «انتقدص دق ْنأ ملعنوإ» «عءامسلا

 .هب ٌتكج ام قدصو كتوبن ىلع
 ّةيآ هللا اهزنأف « اهوزتب هءاعد باجأ ال ىسيع هلوسرو هدبع ىلع هب هللا ّنتما ات يهو « ةدئاملا ةروس : لاقّيف « ةروسلا بسنت اهيلإو « ةدئاملا ةّصق هذه : ريثك نبا لاق ١ ؟ : ةيآا

 . ةعطاق ةّجحو ةرهاب

 مهاربإ ناك دقو «ةيآلا «ىثوملا بحت فيك ينرأ ٌبرإط :مهاربإ لاق 6 وه امّنِإو «نيملاع نيفراع نينمؤم اوناك مهمأل ؛هناحبس يرابلا ةعاطتسا يف اوكشي مل موقلا َنإ :يبطرقلا لاق

 ./578/5ج يبطرقلا/ .ةهبشالو ٌبير اهلخديال يتلا ةيناعملا َدارأ نكلو ءرظتو ٍربخ ْمْلِع كلذب َمِلَع



 انّبر ّمهللا ميرم نبا ىسيع لاقإ» : 4
 ًاديع انل نوكت ءامسلا نم ٌةدئام انيلع لأ

 تلرن يذلا مويلا كلذ ذختن «نافرخأو انلّوؤل

 ةياوإ» ءاندعب نمو نحن هُمظعُت اديع هيف
 ءايشألا ىلع كتردق لع هبصنت ًاليلد ٌكنم

 هغلبأ ايف وقد صيف وعدل كتباجإ ىلعو
 الب ًائينه ًاقزر كدنع نم «انقزراوإ» «كنع

 «نيقزارلا ٌريخ َتنأوإ» بعت الو ةفلك
 نمف مكيلع افلم ينإ هل لاقط 6

 كم نم اهب بّذك نمف «مكنم دعب ٌرفكي
 ًاباذع ُهبَّذعأ ينإفإ» اهدناعو ىسيع اي

 يملاع نم «نيملاعلا نم ًادحأ هُبذعأ ال

 رث نم رم اهيلعو ةدئاملا تلزنف .مكنامز
 الو اوُوّبُْي الو اونوخي الأ اوُرِأف «ةنحلا
 اورخخّاو اوأبخو ُموقلا ناخف ؛اورخّدي
 ذإو» : 115 ريزانخو ةدرق هللا مهخسمف

 سانلل تلق َتنأأ ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق

 امم اذه ؟ يللا نوُد نم نيهلإ يّمأو يلوذحتا

 موي ىسيع هلوسروا هّدبع هيب للا ٌبطاخي

 ُهّمَأَو ةذختا نمو هّمأ ةرضحب هل ًالئاق ةمايقلا

 ىراصنلل ٌديدهت اذهو ؛سانلا نود نم نيِهْلإ
 ٌركنيف «داهشألا سوؤر ىلع عيرقتو خيبوتو
 :لوقيو كلذ لاق .نوكي نأ ىسيع

 يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبسإب
 ؛لماكلا باوجلا ف بدأتلل قيفوت اذهو 4 قب

 ردص ناك نإ «هتملع ذقف ذقف هُتلق بنك نإإ»

 ىفخي ال هّنإف ءبر اي هَتملع دقف اذه يّنم'

 الو يبسفن يف ُهُندرأ الو ُهُتلق امف يش كيلع

 الو يسفن يف ام ملعتإ» :لاق اذهو ؛هترمضأ

 الإ مهتوعد ام «مكبرو ير هللا اوُدبعا نأ هغالبإب وب ينترمأ ام الإ مه تلق امإل : ١١0 «بويغلا ٌمالع تنأ كن كسفن يف ام ٌملعأ

 «ينتيفوت ملف ,ءمهرهظأ نيب تنك نيح مهلامعأ ىلع دهشأ تنك 4مييف تمد ام ًاديبش مهيلع تكرو» هغالبإب يترمأو هب يتلسرأ يذلا ىلإ

 مهنإف مُهْيَذَع نإ) : ١١4 «ٌديبش ءيش لك ىلع تنأوإل «[مهلاعفأ ىلع دهاشلا] ؛ ؛4مييلع بيقرلا تنأ تنكإلل [ءامسلا ىلإ ينتعفر اًملف :يأ]

 ىلعو هللا ىلع اوبذك نيذلا ىراصنلا نم يربتلا نّمضتيو ءديري امل اعلا هّنإَف «لخو رع هللا ىلإ ةكيشملا در نّمضعي مالكلا اذه .ةيآلا 4كُدابع

 ىلص هللا لوسر نأ دمحأ ىور دّقف ءبيجع ًابنو مظع نأش ةيآلا هذهلو .ًاريبك ًاًولع نولوقي اًمع هللا ىلاعت ؛ًادلوو ةبحاصوا ادن هلل اولعجو هلوسر

 عفني «مهقدص نيقداصلا ٌعفني ُموي اذه هللا لاقل : ١1 هتمأل ةعافشلا [ىلاعت هللا لأسي] اهدّدري حابصلا ىتح ليل اهب ماق ملسو هلآو هيلع هللا

 زوفلا كلذ هنع اوُصّرو مهنع هللا يضرإ» «نولوزي الو نولوحي ال «أادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مهلإط «مهديحون نيدحوملا
 4# َنبِيف امو ,ضوألاو ٍتاومسلا كلُ هلل : ليلا «(نوُلِماعلا لمعيلف اذه ٍلثمل## :ىلاعت لاق !؟ «هنم مظعأ ال يذلا ريبكلا ٌروفلا اذه «مظعلا

 لك ىلع وهو» ءهاوس بر الو هريغ هَل الو هل ٌريظن الف «هتئيشم ينو هتردقو هرهق تحتو هكلم عيمجلاف ؛اهيلع رداقلا اهيف فّرصتملا اهل قلاخلا وهف

 .«ريدق ءيش
 : لاقف هيلي عفرف (.. كدابع مهن مُهئَذَعُت نإ ) : ىسيع لوق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الئ : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع متاح ينأ نبا ىور ١١ : ةيآلا

 لاقف « ملعأ وهو.لاق امب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هربخأف « هلأسف ليريج هاتأف ؟ هيكبي ام هلأساف - ملعأ كبرو - دمحم ىلإ بهذا ليربج اي : هللا لاقف ىكبو « ؛ يمأ مهللا ١

 00 تاما

 مساع رو 24-2 مصر م 4 سس 7 خو ص

 ًّ 2 000 اساس عع ع 72 24 000 3 772 000

 توين كت 12
 لسير 000 هس ماقد د هام دس يروه س ى يدر وعلم

 مق ميَكءاَهرتمَي هللا 9 َنيفْرَراريَح
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 بيق لا تأتي مفاد

 ٌةداَبكِي ينم © 539 ديه دش لم لع تاو لع

 مواده هما َلاَم (2) ميكف ريما كَ مهد
 و رهن نم كرَجُتَتَج أ + كمه دنقل مَن

 عسوله ةنطاوطو حمود منيب
 م سو 2 سار صم عدو
 02 يشل لع وهو َنيفاَمو ضْرَْلاو توسل كلم

 ال

 ' . ١5١/ ص ؟ج ريثك نبا ريسفت/ . َكُءْوُسَت الو كتمأ يف كيضرنس اّنِإ : لقف دمحم ىلإ بهذا ليربج اي : هللا
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 ميرا نفل ولاهو سبل

 تظلم َصْرألاَوتَوَمَسلَاَقَح ىلا بدم 0
 ىراَوْه (ه) تود عَيْمهيَراوُرَصَك كامرا
 ارش كدم قس لبو قصف ادب ككل

 مكر لمي ْرالِفَو توسل ف هاَوهَو 7 نوركَمت

 َنْيَةَياَءْنَنمهيئَاَتاَمَو ) َنوُيِسْمَناَم ُهَلْحيَوكَرَهَجَو

 قَحْلابْأَدكَدَمَم ني نوم أت

 112 دورس و .هبأونامأَم اوبن : أيت َقْوَسَ مُهَكآَجاَمل

 لاَ ضر هتك ونت م هلم اكلمك

 َردَهْتاْلا اَنلَعحسَواَراَرْدم م 1ءة[َمّصلَأانْلَسْرََوَل كَم
 20111011011112 كله ملح نم ىو

 يدل هوُسْمْلف سطر قابَتكَكيكَءاََرتَولَو (ي) َنرَحاَ
 ص لأكل اول اهو ول نيم رح حياد نأ ةرفكوت ناَلاَعل

 03 تورظنيال مت ؛ 2مل (َىضَقَل كلم اَنلَرَاَوَلَو كم هيلع 0000 ب 0 0 4
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 ماعنألا ةروس .
 ةلمج ًاليل ةكمب ُماعنألا تلزن :سابع نبا لاق
 نوراجي ِكَلَم فلأ نوعبس اهوح ءةدحاو

 قلخ يذلا هلل دمحلاإ» ١: .حيبستلاب اهوح
 ٍتاملضظلا ٍلعجو ضرألاو تاومسلا

 ةميركلا هّسفن ًاحدام ىلاعت ُه هللا لوقي ,«روتلاو

 ًارارق ضرألاو تاومسلا هقلخ ىلع اهل ًادماحو
 هدابعل ةعفنم رونلاو ٍتاملظلا لعجو. .هدابعل

 «تاملظلا» ظفل عمج .مهرابنو مهليل يف
 مث .فرشأ هنوكل «روتلاإ» ظفل دحوو
 هلك اذه عمو «نوُلِدعي مهّيرب اورفك نيذلا

 ادلوو ًاكيرش هل اولعجو هدابع ضعب هب ٌرْفك
 :؟ ًاريبك اًولع كلذ نع لجو ّرع هللا ىلاعت
 مدآ مهابأ «نيط نم مكقلخ يذلا وهب
 توملا «الجأ ىضق مثال ءمهلصأ وه يذلا

 منأ مثل ءةرخآلا «هدنع ّيمسُم ٌلجأوإ»
 وهو :# ةعاسلا رمأ يف نوكشت «نورتت

 مكرم ُملعي ضرألا يفو ٍتاومسلا يف هللا
 يف نَم هلو «ءامسلا يف نم ُهَلإ وه «مرهجو
 ملعيو مكَرهجو مرسم ملعيإ» ءضرألا
 اهريخ مكلامعأ عيمج ملعي 4نوبيسكت ام

 ٍتايآ نم ٍةيآ نم مييتأت اموإ» :4 اهّرشو
 نع ىلاعت ريخي 4نيضرعم اهنع اوناك الإ مهّير
 ةلالد : يأ ديا مهتنأ املك مهّنأ نيكرشملا

 ماركلا هلسز قدصو هللا ةينادحو ىلع ة ةزجعمو
 :© اهملإ نورظني الف اهنع نوضرعُي مهنإف
 مييتأي فوسف مهءاج امل قحلاب اوُبَذدك دقفإ»
 مهل ٌديدهع اذه #نؤزهتسي يب هب اوناك ام ءابنأ

 نأ دب ال هنأب ؛ٌقحلاب مهيذكت ىلع ٌديعوو
 نك مل ام ضرألا يف مهاّتكم ِنّْرَق نم مهلبق نم انكلهأ مك اَوَري ملأ : 5 :ًارّذَحُمو مه ًاظعاو ىلاعت لاق مث «هلابو ندجيلو مهيذكت ُربخ مهنأي

 مييلع انرثك 4مهتحت نم يرجت َراهنألا انلعجوإ» « ءيش دعب ًائيش «ًرارذم مييلع ًءامسلا انلسرأوإل «دونحلاو ةعّسلاو دالوألاو لاومألا نم «مكل
 رخآ ًاليج «نيرخآ ًانْرَق مهدعب نم انأشنأوإ. «مهاياطخب «مهبونذب مهانكلهأفإل ءمه ًءالمإو ًاجاردتسا ؛ضرألا عيبانيو ءامسلا راطمأ

 ساطزِق يف ًاباتك كيلع انلزن ولوإ» :ا/ مهباصأ ام َلثم مكبيصُي نأ نوبطاخلا ابيأ اورذحاف « «مهكالهإك اوكلهَأف مهامعأ َلثم اولمعف مهربتخنل

 : هيف مهتعزانمو مهتتهابمو قحلل مهترباكمو مهِداّنعل «نيبُم رحب الإ اذه نإ اوُرفك نيذلا َلاقلإل هلوزن اوأرو «هونياع «ميديأب هوسملف
 هيلع مه ام ىلع ةكئالملا تلزن ول «نورظنُي ال مث ٌرمألا ّيِضْقَل اكلم انلزنأ ولوإ :هللا لاق ؟اريذن هعم نوكيل كلم هيلع لن الول اولاقوإ»

 .نيرظنُم أذإ اوناك امو «باذعلا هللا نم مهءاجل

 : ماعنألا ةروس
 . « قفألا دس ام ةكئالملا نم ةروسلا هذه َمّيش دقل 9 : لاق مب لا لوسر حب ماعنألا ةروس تلزن ال لاق رباج نع ملسم كور
 : لاق سنأ نع ملسم ىورو . /١٠/ننوي ةروس 4 هلل ٌدمحلا نأ 8 : مهاَوْعَد رخآ نأ ةنحلا لهأ نع ربخأو 4 هلل ٌدمحلا ,لقو 8 ١١ ٠/ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هللا لاق ١ : ةيآلا

 ةمامأ يأ نع يراخبلا ىورو 5٠/ . /نيم اصلا ضاير « اهيلع ُةُدَمحيِف ةبْرُشلا برشيو « اهيلع ٌهُدَمحيِف ةلكألا ُلكأي دبعلا نع ىضريل هللا نإ 9 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . نايبلا راد ط/ 87ص راكذألا/ « اني هنع ٌيْغتسُم الو « عَّدوُم الو « ّيفكم ٌريغ . هيف ًاكرابم  اببط ًاريثك هلل ٌدمحلا ١ : لاق هتدئام عفر اذإ ناك ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نأ



 ول «ًالجر هانلغجل اكلم هانلعج ولو :
 لجرلا ةئيه ىلع ناكل لوسرلا عم هانلزنأ

 ام مهيَلَعاَم ىبللو الجر هتئلعجل اكحلم هائلعح ميهيلع اننيللوإ ءمهتبطاخم نم 00000 وع 0 هَسَيَلَل ول ءميتبطاخم نكمتيل
 30 هنلَعَجْولو مهيلع سبتلال كلذك ناك ولو 4نوُسِبلَي ام
 َقاَحَف َكِبَقْنم نسر عِرَمْمْسأِدَعَلَو () 0 حروب لوبق يف مهسفنأ ىلع نوسبلي مه اك رمألا

 انكيتالاة لعن ف

 _َ ديقلوإ» ٠١: يريشبلا لوسرلا ةلاس
 كج ب وع يع تس سا 50 و 2 ِّ 1

 20 َنوءْرِبْتَسي وبأن اكاَمم هْنِمُأ اورحس يكد مز أي نيذلاب قاحف كلبق نم لسرب ءىزهتسا

 و -
 م سل ل 29 7 2 هاو رم 2ع 7م .عاع 2 هذه .ك؟نوؤ ةزهتسي هب اوناك ام مهنم اوُرْخيَس

 8 ود ًّ 7 ل يف ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلل ةياست

 هلل لف ٍضرالاَو توسل امسي لم (0) 4 ندم هل ٌدعوو .ههموق نم هبذك نم بيذكت

 ههه ب سس ل تح حر 2 ع سس ل ا آ ذذ ايندلا يف ةيفاعلاو ةرصْنلاب هب نينمؤمللو

 ميلا مَ لإ مكَكعَمْجل َد ةَمَحَرلَأدِسْفَن بك يف اوبس لقط ١: :ىلاعت لاق مث .ةرخآلاو

 < مواسم 41 لاا جم " قاع ناك فيك اورظنا مث ضرألا

 توُنمؤَ ممهف مهسفت وريح لأ هِفبيَراَل ةرحأ ام اورظناو مكسفتأ يف اوركف «نيبذكملا دالرمهف ميسفتأاو ا 1 .* اورفنا مث ضر
 هت
0 

 0 املاء وليل فنكساَمو ل ,  هلسر اوُبَّدك نيذلا ةيضاملا نورقلاب هللا
 0 0 - هو 00171 5 ايندلا ف لاكتلاو ٠ باذعلا نم ممودناعو

 ها و حس . م ا داسفن ىلع بك هلل ا ألا
 5 ) 06 ا ١ وو مة ضرااو

 200 تسوس نأتي وقل نمو ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي
 قوملاس

 رم

 رف حرس نيك رسما هسا 9 ا :
 تسصع ص نإ ُتاَحَأَقِإَلَع 6 َنيِكِرشمْلا سك 7 ةسدقملا هسفن ىلع بتك دق هّنأو ءامييف

 2 لعد ع حسا حج ل و رس رس صاس سا لوسر لاق :نيحيحصلا يف تبث 5 «ةمحرلا

 دقق زِيموي هنع فرصي نم [ م 9 ميظعِو وي با دعْفر قلخ اك هللا َّنإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 رسما كَسسْنيِدِلَو (#) يتلا كي َووَمِحت يمحر نإ شرعل قوه باتك بتك قل . سرا ويمص ج رق حاس حرص رس 8 نأ هك اعلا قءف هدنع ًاباتك ع هلخلا

 / ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيلإ» .«يبضغ بلغت
 هليل صر سس وخ 1 ند < . هال

 ءئش لل عوهف ريك كَسَسْمَينِإَو وهلال فاك «مسقلل ةعطوملا يه ماللا هذه هيف بير ال
 اسر رس جل لس هوس خا رس لج تاقيم ىلإ# هّدابع ٌنعمجيل هسفنب مسقأف

 1200110110 اوهو 0 سرق َبير الإ» يذلا ةمايقلا موي وهو «مولعم. موي
 نودحاجلااماف «نينمّؤملا دنع هيف

 نيذلا# ءنودّدرتي مهير يف مهف نوبّذكملا
 ةّياد لك «(راهعلاو ليللا يف نكس ام هلوإف : ١١ مويلا كلذ رش نوفاخي الو داعملاب نوقّدصُي ال 4نونمؤُي ال مهفإ» ةمايقلا موي مهَسفنأ اوُريسَخ

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرو هدبعل ىلاعت لاق مث .«ملعلا ٌعيمسلا وهوإط وه الإ هلإ ال هريبدتو هفّرصتو هرهق تحتو هقلخ ضرألاو تاومسلا يف

 ًايلو ذحتأ ال ؟4نولهاجلا اهيبأ ٌدبعأ ينورمأت هللا ريغفأ لقط :ىلاعت هلوقك ؟4 ضرألاو ٍتاومسلا طاف ًايلو ُدحتأ هللا َريغأ نق : ١4 :ملسو هلاو

 جايتحا ريغ نم هقلخ قازرلا وهو 4معطْيالو ُمِهْطُي وهوإط «قباس لاثم ريغ ىلع امهعدبمو ضرألاو تاومسلا قلاخ هّلإف هل كيرشال هدحو هللا الإ

 َباذع يّبر ٌتيصع ْنِإ فاخأ ينإ لق : ١6 «نيكرشملا نم َننوكت الوإ» هّمألا هذه نم 4ملسأ نم َلَوأ نوكأ ْنأ ٌتْرِمأ ينإ لقط .مهملإ

 ٌزوفلا وه كلذوإل هللا همحر دقف «همحر دقفإ ةمايقلا موي باذعلا نع فّرْصُي نم سوي هنع َفَرْضُي نإ ١5 ةمايقلا موي «مظع موي

 ره الإ هل ٌفشاك الف ٌرّصِب ؛ هللا َكَسَسْمَي ْنِإوظ :عفتلاو ٌرضلا كلام هنأ اربخم ىلاعت لوقي : ١ا/ ةراسخلا يفنو ججرلا لوصح :ٌزوفلاو ,«نيبما

 الو ٌتيطعأ امل منام ال مهللا» :لوقي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َنَأ حيحصلا يفو .«ريدق ءيش لك ىلع وهف ريخب َكْسَسْمَي نإو

 هل تّلذو باقرلا هل تعضخ يذلا وه 4وِدابِع قوف ٌرِحاَقلا وهوإل : 1/6. :ىلاعت لاق اذهو .(ٌدَلا كنم ٌدَحلا اَذ عفني الو «تعنم امل يطعم

 . قححتسي نم م الإ عنمب الو يطعي الف ىايشألا عضاومب « ريبخلا و «هلاعفأ عيمج قف 4 مكحلا وهوإ» .هوجولا هل تنغو ةربابجلا

 . رونلا نم مهّنأل ةكئالملا ىلإ رظنلا نوعيطتسي ال مهّْنأل لجر ةروص يف الإ مهانأ ام كَلَم مهاتأ ول : ةيآلا هذه يف سابع نبا نع 8 : ةيآلا

 ريثك نبا/ « يبضغ بلغت يتمحر نإ شرعلا قوف هدنع ًاباتك بتك قلخا قلخ امل هللا نإ 9 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف 1؟ : ةيآلا

 .174/7-155ج
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 لمآ و تاق

 اذه لإ جو مَيو قي يطأ له هدب كأن أل
 أَم َكآَد دبه يحب البارتو موب رن نال

 اعتقدوا دهن
 َتوفرْعي امك نوفحي بتكلم هباء بدلا (07) 29 نكرم

 ُدلظَأْنَمَو (©) َنومِمْؤُم الم ف سفن نسق أ
 0 ديا ب َدَكَوأ بدك لع رم

 قل ل ول هموت ©
 7 7 مدَتِف كَفَرَ مت (©[3 نومعر مسك نذل
 َّلَصَو يمن مين لع ودك فيرنا 7 َنيكِرْشْم اضم اسر

 دا
 له آ  آ كَل هك سلس مر جسم و هه

 َكَعاَتلعَجَوُ كيل مَبَسَينممهَتِمَو (2) نوري َكْبَع 2
 0 9سم 0| ماتا ل واو وجد ع هه

 ةياءلكاوري نإوارقوم مناد اَءِفَو هوُهَفْفي نأ هَنكأعيمولق

 مسرب لس جا هايس سر مص و 0 0-7

 ام نور ندا لوفي كنون ِراَجم لوما دهسا موما
 دوعرس جرس هس ل تح لس هر جد 1 ل

 و هم

 م هَنَعَوْنَيَو هع وهني مهو (2) َنيلَودَل اريِطتسأ ل

 را اوق 0 اَمَو سن الإ نوكلَم

 رج 07# ل َ 2 2210 هه هل رسم ا سرق سس سا رس قل سس
 530 نينم 0 زمن كو أَيو تي ناَكَبرَكُتاَلَو درن اننيِلي اك

.1 

 نم 4ةدابش ٌريكأ ءيبش يأ لف : لح

 ينيب ٌديبش هللا لقإ ؟ةدابش ءايشألا مظعأ

 متنأ امو ءهب مكتئج امب ملاعلا وه «مكتييو

 ُنآرقلا اذه نإ ّيجوأو» ؛يل نولئاق

 نم لكل ريذن وهو «غلب نمو هب مرذنأل
 ىلص يبنلا ىأر امئاكف نارقلا ُهّعلب نمو هغلب

 مكتلأ) .ُهَمّلكو ملسو هلاو هيلع هللا

 اهّيأ ؟# ىرخأ ةهآ هللا عم ْنأ نودبشتل

 ةلإ وه امنإ لق ؛ُدهشأ ال لقط ءنوكرشملا
 درا «نوكرشت امم ٌءيرب يبتإو ٌدحاو

 نوفرعي اك ةنوفرعي باتكلا ُْمُهانيتا نيذلاو»

 مهنأ باتكلا لهأ نع ىلاعت ربخي 4 مهءانبأ

 هنأ نارقلا ينعي] هب مهّتتج يذلا اذه نوفرعي

 نم مهدنع امب مهءانبأ نوفرعي اك [هللا دنع نم
 لسرلا نِإف «نيمّدقتملا نيلسرملا نع رابخألا

 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم دوجوب اورشب مهلك
 اورسخ «مهَسفنأ اوُريمخ نيذلاو» ءملسو
 رمآلا اذهب «نونمُؤُي ال مهفإ» ءةراسحلا لك

 نامزلا ميدق يف ءايبنالا هب ثرشب يذلا يلجلا

 ىلع ىرتفا نّمِم ملظأ نمو :51 هئيدحو
 نَمِم ملظأ ال ؟«هتاياب بّذك وأ ًابذك هللا
 نكي ملو هلسرأ هللا ْنَأ ىعّدافهللا ىلع لّوقت
 هللا ٍتاياب بّذك نّمِم ملظأ ال مث ؛هلسرأ
 حلفُي ال هنإ» هتالالدو هنيهاربو هججحو

 الو يرتفملا اذه الو اذه حلفي ال «نوماظلا

 موي «ًاعيمج مهرْشغ مويو» :.؟ بّذكملا

 منك نيذلا ٌمٌؤاكرش نيأإل :مهطاسيف ةمايقلا

 «مهتتف نكت ' مثل 1" ؟4نومعزت

 انك ام اسّبر هللاو اولاق نأ الإ مبجح
 الو ,مهلجرأو مهيديأ دبشتو مههاوفأ ىلعهللا متخيف ءنودحجيف «دحجنلف اولاعت :اوُلامف «ةالصلا ّلهأ الإ ةّنملا لدي ال هّنأ اوأر مهن «نيكرشم

 مه لق منه :ىلاعت لاق اك ,«نورتفي اوناك ام مهنع لضوإ» ؟!«مهسفنأ ىلع اوبك فيك زظنا) ؟ 4 :ىلاعت لاق اذهو .ًاثيدح هللا نومتكي

 نإو ًاَرْفَو مهناذآ ينو ُهوُهقفي نأ ةثكأ مهبولق ىلع انلعجو َكيِلإ عمتسي نم مهنموإو : ١8 كاع اوُلض اولاق هللا َنوُد نم نوكرشت متنك ام نيأ

 يفو «نآرقلا اوهقفي العل ةيطغأ 4ةنكأإ» مهمولق ىلع َلعج هللا َنأل ؛ًائيش مهنع يزجُت الو «ككارق اوعمتسيل نوعيجي 4اهب اونمؤُي ال يآ لك اَوَري
 لوقي» «لطابلاب ٌّقحلا يف كنوُرِظاَنُي «كنولِداجُي َكّؤاج اذإ ىتحإل ءابب اونمّوُي ال تانّيبلا تايآلا نِم اور امهمو ؛عقانلا عامس نع ْمَمَص مهئاذأ

 نوبني «هنع نوأنيو هنع نوبني مهوإ» : "5 لئاوألا بتك نم دوخأم الإ هب تعج يذلا اذه ام 4نيلَوألا ٌريطاسأ لإ اذه ْنإ اورفك نيذلا

 مهو مهلع الإ هّلاَبَو دوعي الو عينصلا اذهب نوكلبي امو 4نورعشي امو مهَسفنُأ الإ نوكلهُي نإوإ» ءهنم نودعابتيو ُقحلا عابتا نع سانلا

 كلت يف مهارت ول :ىنعملا] ,«نينمؤملا نم نوكنو ابر ٍتايآب ُبِذكن الو ٌدرث انتل اي اولاقف ِراَلا ىلع اُهُِو َذإ ىرت ولوإ» : ؟ا/ نورعشي ال

 .باذعلا نم ًافوخخ لب ناميإلا يف ةبحم ايندلا ىلإ دوعلا اوبلطي ملو «[ًالئاه ًارظنم ٌتيأرل وأ « لاح ًاوسأ ٌتيَأرل لاخلا

 « نيكرشم انك ام انبر هللاو إ؛ هلوق امأ لاق « نيكرشم اًمك ام انبر هللاو إف : لوقي هللا تعمس سابع نبا اي : لاقف لجر هاتأ : لاق سابع نبا نع متاح يِنَأ نبا ىور 31 : ةيآلا

 سيل هنإ ؟ ءيش نآلا كبلق يف لهف « ًائيدح هللا نومتكي الو مهلجرأو مبيديأ دبشتو مههاوفأ ىلع هللا متخيف يف «نودحجيف دحجنلفاولاعت : اولاقف ةالصلا لهأ الإ ةنحلا لخدي ال هنأ اور مهعإف

 . 199/ ؟ج ريثك نبا/ !؟ ههجو نوملعت ال نكلو ءيش هيف لزنو الإ ءيش نآرقلا نم



 نم نوُفْخُي انك ام مهل اَدَب لبال
 رفكلا نم نونطبُي اوناك ام رهظ «لق
 هنع اوهُن امل اوُداَعل اوُذُر ولوؤ» ءقافنلاو
 الو ُدَرُب انتيل ايلف :مهوق يف «نوبذاكل مهنإو

 «نيدمّؤملا نم نوكنو اهبر اياب بدك
 امو ايندلا انئايح اّلِإ يه نإ اولاقوإل 4
 نإ اولاقلو هنع اوه امل اوداعل «نيثوعبع نحن

 هذه اَّلِإ يه ام :يأ ؛ايندلا انتايح اّلِإ يه
 :ىلاعت لاق 5 .اهدعب داعم ال ايندلا ةايحلا

 «مهُير ىلع اوُقَقُو ْذِإ ىرت ولو» 3
 اذه سيلأ» :هللا «لاقإ ءهيدي نيب اوُِقوُأ
 لطابي سيلو قحب داعملا اذه سيلأ ؟4قحلاب

 اوُقوُذَق َلاق انّيرو ىلب اولاقإ» ؟نوتظت متنك اك
 نوبذكت متنك امب ؟نورفكت متنك امب باذعلا
 متنأ مأ اذه ٌرحسفأ9» سم مويلا اوقوذف هب
 نيذلا ريسخ دقول دف ؟4نورصسُت ال

 ةعاسلا مُهتءاج اذإ ىتح 4 هللا ءاقلب اوُبَّدك

 بّذك نم ةراسخخ نع ىلاعت ٌريِخُي 4ةتغب
 نعو «ةتغب ةعاسلا هتءاج اذإ هتبيخ نعو هئاقلب
 نم فلسأ امو لمعلا نم طّرف ام ىلع هتمادن

 ىتحو# : :مهنع هناحبس لاق اذهو «لعفلا حبق

 ىلع اَئتَرَسَح اي اولاق ةتغب ةعاسلا مهتءاج اذإ

 مهوإ» ءةرخآلا رمأ يف «ايهيف انطّرفام
 ءاسم الأ مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي
 ايندلا ةايحلا اموؤج :5؟ نولمحب «نورزي ام

 رادللوإ» «كلذك اهبلاغ امّنِإ وهو ٌبعَل لِ
 !؟/نوُلِقعت الفأ نوقتي نيذلل ريخ ٌةرخآلا

 هيلع هللا ىلص هّيبنل ًايلسم .ىلاعت لوقي :##“
 :هاّيإ مهتفلاخمو ُهل هِموق بيذكت يف ملسو هلاو

 بذكلاب كنومبتي ال «كنوبَذكُي ال مهنإفإل ءمبيلع كفسأتو كنزحو ءكل مهيذكتب ًاملع انطخأ دق «نولوقي نيذلا كنزحيل هنإ ُملعن دقإل

 كلبق نم َلِسَر تبذك دقلوإ» 5 مهرودصي هنوعفديو قحلا نودناعي مهنكلو 4نوُدَحْجَي هللا تايآب نيملاظلا نكلوإلا ءرمألا سفن ُق

 5 ربصلاب هل ْر رمأو ؛هموق نم هبّذك نميف هل ةيزعتو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلل ةيلست هذه 4انّرصن مهانأ ىتح اوُذوأو اوُبَّذُك ام ىلع اوربصف
 دقلوإ» .ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملا هدابعل رصنلاب اهمتك يتلا هلل ٍتاملكل ٌلَدبُم الوإ» .اوُرُت اك رصنلاب هل ٌدعوو ءلسرلا نم مزعلا اولوأ ربص

 نإفإ» ,كنع مهضارعإ كيلع ٌّقش «مهُضارعإ كيلع َرْبك ناك نإوإ :" © ةودقو ةوؤسأ مهب كلف ءاوُرصُت فيك «نيلسرملا أبن نم كءاج
 مهملع هئزح ٌدعشي الأ هّيبن هلا رمأ] ؟!لعفاف هب مهتيتأ اّمِم لضفأ ةياب مههتأتف هيف بهذتف «ءامسلا يف املس وأ ضرألا يف ًاقفن يغتبت نأ تعطتسا

 مهنزح ٌدتشا نيذلا نم :يأ] :4نيلهاجلا نم ٌننوكت الف ىدهلا ىلع مهعمجلهللا ءاش ولوؤ» .[مهادُم عيطتسي ال هنأ 5 «نونمؤُي ال اوناك اذإ

 ْوُي ال هنأ ىلاعت هربخأف «سانلا ٌعيمج نمْوُي نأ صرحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ء[ديدشلا عزجلا ىلإ كلذ مهجرخأ ىتح

 .لوألا ركذلا يف ةداعسلا

 ؟ ينفرعت ام َوأ : لوقيف ؟ تنأ نم : لوقيف « احير هنتنأو اهتيأر ةروص حبقأك هربق نم هجورخ دنع رجافلا وأ رفاكلا ليقتسي : لاق قوزرم يلأ نع متاح يلأ نبا ىور ١" : ةيآلا

 ”ج ريثك نبا/ . كبكرأ مله ايندلا يف ينتبكر ام لاطف « هنتْنُم لمعلا ثيبخ ايندلا يف تنك اذكه « ثيبخلا كلمع انأ : لوقيف « َكَحير َندنأو كهجو حبق هللا َنأ الإ هللاو ال : لوقيف

 .ا؟/

 هنعمل وفكات مكب
 نحاول ناحل 190 ةفدكل
 ادم سيلَأ َلاَق ملأ فِقَوَد ٌدِإرَتوَلَو 9 َنيِوعبَمِب

 دك يدم اَدَمْلأاَه 0
 هال ُمعءلَجاَدإوَهَح هلأ لقلب

 2 هر 05 اَنيَرْسَحُس 71

 نا ذرسحت أول اق ةتغب
 لآيدلاهويَحْل امو 77 َنودِرِإم ءاَسالأ مهروُهظَلَ 107 0 وك
 مى يح 2 و يس سا يس فخ حس خس يم رس وخل »مس

 98 وق نوني ربح هرم دلو وحل
 هر 8

 كلوتكجت جل طفلا كي نكس

 0 َنوُدَحَجَلأ ِتياَكبَنيِمالَعل كلو

 ا 2 نمل لس

 كَ زك رَقَ

 ا َ أ ام لع أو ربَصَف كي

 َريِلَسْرَمْلاَد 200010

 تنسَ َتَعطَتْسأَن نِإَقمَهْضاَمَعِإَكِيَلع َكلَعر َتاكَنِإَو 9

 ص 0 و امس الشوا ضل اع

 َيهَجْلاَن نكمل لع حهَمَمَجبمَ
١ 

 فا نم هل قيس نم الإ نم



 «نوعمسي نيذلا ٌبيجتسي امنإ» كك ليلا ما

 عمسي نَم دمحم اي كئاعدل بيجتسي امْنِإ زجل

 0 ل حس حرس راس حاس

 هيلإ مث هللا هع قوملاوإ» ؛هيعبو مالكلا 8 لمه محبو نوعميَلا بيِحسْسامَنِإ #
 لوم مهئال رافكلا كلذب ينعي 4نوعججرُي ره هى را حمر سس اس س0 هج سرر رجا وس دو

 .داسجألا تاومأب هللا مهببشف بولقلا تلق هير نم هيأ هلع لن لَو أولاَمَو ا (00 نوعجر
 اذهو 24 نوعجرُي هيلإ مث هللا مهنعيب قوملاوإف 0 مل حرس سس حج 220 َ مل

 :ا"ا/ مييلع ءاردزالاو مهب مكمتل باب نم 5 0 ا َنكلَوهَيا ءكرثي نأ أعرق

 ربخُي «(هّبر نم ٌةيآ هيلع َلْزُن الول اولاقوإ» ملت أوم لإ هََح اَنرطَيِر يطالَو ٍضرَْلا ٍفوَبآد نم
 الول نولوقي اوناك مهنأ نيكرشملا نع ىلاعت عر م سام حاس 00

 ىلع قراخ رمأ :يأ ؛هّبر نم ةيآ هيلع َلّزُن 0 توزن دلو دك يبتكلا قات

 ,«ًاعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمو ُ ومصانع او ٍنيِدلاو نم تكملظلا ف اَنيِنَياَحأويدك سل نلإ» :مهوقكا نوتئعتي امو نوديري اوناك ام رع م م .وعع 2ع امرع ع راس 6 وع هنن سل 2

 3 3 اي 1 دم © متنا :4 1 لكي دعوي

 رد وه نوملعي مهرثكا هي هس حس 2 0 مو <> دق هع

 لاق ءريخألا يضتقت هتمكح نكلو كلذ هَللاَرَغَأ ٌةَعاَل كتر هَلأ ب اَدَعمكَدَتَأَنِإ 86

 ةيآ ءامسلا نم مهدلع ْلّزَث ًاشن نإإ» :ىلاعت م وع 0 هه
 امو 184 «نيعضاخن اه مهقانعأ ت - ف 6 2

 مس ريع حاسم ل رمح 2 -ه

 هيحانجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ٍَباد نم َنلَسَرَأَدَفَلَو ا َنوُحِرشْناَم َنْوَسْنَت نواس نهي
] 

 يف انطّرف امإل مكلاشأ ٌقلخو ءاهئامسأب نوعرضتب مهلعل ءارضلاو ءاسابل رمت لح كف نُمِوَم ع فوت ةفئصت فانصأ يمكلاسأ مآ ال "2 سس سس ص وع
 دنع مهملع عيمجلا ثءييش نم باستكلا يو هو د 1 را د

 هقزر نم اهعيمج نم ًادحاو ىبسني الوهلا تاسف كلوا وعرضت ان 0 امه اج كلو 7

 مهر ىلإ مثطايرع 0 3 ناك ءاوس هريدتو ََس 16 َتَّوُلَم ومعي اون اوناكاَمْندطَيَملاَمَهَل آَنِّصَرَو

 اس سو

 يف مكبو ع اب ريد نيذلاو» 3-3 6 وأ ركصد امو
 موملع ةلفو ماهلوج يف مهلتت «تاملظلا < جيروم ع أ مس او ادي

 0 ١م

 وه اَمِم جرخي وأ قيرطلا ىلإ يدتبي فيكف
 وأ هللا ٌباذع مكئاتأ ْنِإ مكتيأرا لقط :4 ٠ ءاشي امب هقلخ يف فّرصتملا وه «مقتسم ٍطارص ىلع ُهْلعجي أشي نمو ُهَلِْضُي هللا أشي نمل !؟هيف
 هريغ نوعدت ال ؟4نيقداص متنك نإ نوعدت هللا َريغأإو اذه وأ اذهب ماتأو ,همكحل بقعم ال هّنَأو ديري امل لاّعفلا ىلاعت وه «ةعاسلا مكتتأ

 فشكيف نوعدت هاّيإ لبا ١ هعم ةحلا مذاختا يف 4نيقداص متنك نإ :هناحبس لاق اذهو ءداوس كلذ عفر ىلع دحأ ردقي ال هلأ مكملعل
 مهانذخأف كلبق نم رمأ ىلإ انلسرأ دقلوإل : 4” هاوس ًادحأ نوعدت ال ةرورضلا ٍتقو يف #«نوكرشت د ام َنَوَسْنَتو ءاش نإ هيلإ نوعدت ام

 ذِإ | الولف : 47 نوعشخيو هيلإ نوعّرضتيو هللا نوعدي :؟نوُعَّرضتي مهّلعل» ضارمألا يهو «ءاَرضلاوإ» شيعلا يف قيضلاو رقفلا «ءاسأبلاب

 ْمُه نّيزوإ» «تعشخ الو تقر ام «مهُيولق ٌثسق نكلوإ انيدل ٍوثكستو انيلإ اوعّرضت كلذب مهانيلتبا ذإ الهف ؟اوعّرضت انسأب  مهءاج

 [انركذ] نع اوضرعأ اًملف 4ءيش لك تاوبأ مهيلع انحتف هب اوُرْكُذ ام اوُسَن اًملفإ : 4 4 ةدناعملاو كرشلا نم «4نولمعي اوناك ام ناطيشلا

 اذإ ىتحإلا :هناحبس لاق اذهلو ءمهل ءالمإو ؛ىلاعت هنم جاردتسا اذهو «نوراتخي ام لك نم قزرلا باوبأ مييلع انحتف مهروهظ ءارو هولعجو هوسانتو

 مث مهاطعأ ؛موقلاب ّركم .ريخ لك نم نوسيآ 4(نوُسلبُم مه اذإفإل ةلفغ ىلع «ةتغب مهانذخأإ قازْرألاو لاومألا نم «اوثوأ امب اوُحِرَف

 .مهذخأ

 الت مث « جاردتسا وه امّنِإف بحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم ّدبعلا يطعُي هللا تيأر اذإ » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رماع نب ةبقع نع دمحأ مامالا ىور 4 4 : ةيآلا

 . /١75 ”ج ريثك نبا ريسفت/ . ةيآلا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 اوملظ نيذلا موقلا ٌرباد َعِطَففل :؛ه
 ٌعطق :ىنعملا] «4نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو
 [ةيقاب مهل قب ملف مهرّيغو مهلسن نم مهفلخ
 ءالؤه «لقإ» هلوسرل ىلاعت لوقي 1
 مكعمس هللا ّذخأ نإ متيأرأإل نيكرشملا

 اهاّيإ مكاطعأ ام اهاّيِإ مكبلس 4م راصبأو

 «[اهيلع عبط :يأ] .4مكبولق ىلع ٌمقخوإط
 ريغ ٌدحأ له ؟#هب مكيتأي هللا ريغ لإ ْنَم
 فيك زظناإ» ؟مكيلإ كلذ ّدر ىلع ردقيمللا
 هنأ ىلع اهحضونو اهّيبن «تايآلا فّصُن

 عم مث : منوقدصي مه مودا الإ ةلإال

 لق : :21/ قحلا نع نوض رعي نايبلااذه
 متنأو «ةحعب هللا ٌباذع مكاتأ نإ مككيأرأ

 1 ماجفو مكتغب ىتح هب نورعشت ال
 ٌموقلا الإ كلْهُي لهؤم انايع ارهاظ «ةرهج
 وجنيو «نيملاظلاب طيحُي ناك امّنِإ ؟4ذوملاظلا

 نونزحي مه الو «.هدحومللا نودبعي اوناك نيذلا

 نيرضبم الإ َنيِلَمرملا لسرت اموإل 8
 نينمؤملا هللا دابع نيرشبم «نيرذنمو
 تامقتلاهللاب ٌرفك نم نيرذنمو «تاريحلاب
 نما نمفإ» :هناحبس لاق اذهلو «تابوقعلاو

 حلصو هب اوؤاج امب هبلق نما نمف «حلصأو
 « مييلع ٌفوخ الفإم مهاّيِإ هعابتاب هلمع

 «نونزحي مه الوإ هنولبقتسي امل ةبسنلاب
 ايندلا رمأ نم هوكرتو مهتاف ام ىلإ ةبسنلاب

 باذعلا ْمُهّسمت انتاياب اوبّذك نيذلاوإ
 اورفك امب ٌباذعلا مهلاني «نوقسفي اوناك امب :

 لقب :00 هفعاطومللا رماوأ نع اوجرخو.
 تسل 4وللا ُنئازخ يدنع مسكل لوقأ ال
 ٌرْشب انأ امّنِإ كَلَم ينإ مكل ٌلوقأ الوإ» «هللا ملع نم كاذ امّنِإ ّبيغلا ملعأ ينإ مكل لوقأ الو «َبيغلا ُملعأ الوإ» ءابيف فّرصتأ الو اهكلمأ

 يِدُهو قحلا َعبتا نم يوتسي له ؟«ريصبلاو ىمعألا يوتسي له لقط .هنم ىندأ الو ريش ديق هنع جرخأ تسل 4يلإ ىحوُي ام الإ ٌعبتأ نإ

 « عيفش الو يلو هنوُد نم مهل سيل مهر ىلإ اوٌرَسحُي نأ نوفاخي نيذلا هب رنا :ه ١ ؟«نوركفتت الفأإ» ؟هل ْدَقْنَي ملف هنع لض نّمو هيلإ
 «نوقتي مهّلعلا» مهب هدارأ نإ هباذع نم مهيف عيفش الو بيرق مه سيل «باسحلا ٌءوُس نوفاخيو مهّبر نوشخي نيذلا دمحم اي نارقلا اذهب رذنأو

 دعبت ال 4هّهجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهّبر نوعدي نيذلا ٍدرطت الوإن : هباذع نم ةمايقلا موي هب ُهّللا مههجني ًالمع رادلا هذه يف نولمعيف

 ةالصلا 4 يشعلاو ةادغلابإ هنولأسيو هنودبعي 4مهّير نوعديإ» ,كَءاَصخأو كَءاسلج مهلعجا لب ءكنع تافصلا هذهب نيفصتملا ءالؤه
 نم مهباسح نم كيلع امو .تاعاطلاو تادابعلا نم هيف نوصلخم مهو ميركلاهللا هجو حلاصلا لمعلا كلذب نوديري « ههجو نوديري الو ةبوتكملا

 نم نوكتف مهدرطتفإ .ءيش نم مهباسح نم كيلع سيلو «لجو ّرع هللا ىلع مهباسح امّنِإ #ءيش نم مهيلع ٌكباسح نم امو ءيش

 ليا لو تو

 مل اي و وءرج صلو و مص حس 00

 0 عل تاعي وقل ًارياد عطف

 مكيولف ََّص 0111 0 4-5 0 26 و 21

 م م 0 ََء 7 أ

 0 ليسا يأ ًاريغ هلِإَنَم

 م مر و - عم ع هع رس جم

 0 556 .هَرأ لق 7 َنوفِدَصيَمْهَّمُ

 اَموا) توُميطلا قال ك[يي لك دفا هت
 كأم نديرو هيمان لن
 ملص خا حاس ص سس

 انا اويَدَك دلو (0) ورح الولع وال

 كَل ٌلوفَأ دل لذ © م وو 776
 و مك لوفأ اال لق [7) توق

 ا ءويي دي جى

 َدَحأ نإ مشب َرَأ لَ

 دل

١ 

 ع س حصول وج رو سل

 اَمِيباَدَعْل أ مهسمي

1 

1 
 لع للا وهاذاأ ١ اعدم 6 6#

_ 0 

 د ١ 1 9
 8 م ل١

 ١ ١

 اع

 ١ك هد عا
1 272 ١ 

 ١خ

١ 

 مسا صدت

 0 لد ضصرم ل و سام ص وتس ع و حس
 نوديرب يثعل او وؤدغلاب مهير نوعدي نب

١ 

 موي ًاسلجب يتم مدعبأو لإ مكضغبأ ْنِإو , ًاقالخأ مكئيماحأ ةمايقلا ٌموي ًاسلجم يّنم مكبرقأو ّيلإ مكّبحأ نم ْنِإ :  لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع 87 : ةيآلا
 نبا هاورو « نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور « نورّبكتملا ١ : لاق ؟ نوقهمفتملا امف « نيقّدشتملاو نيرائرغلا انملع دق هللا لوسر اي : اولاق ء « نوقييفتملاو « نوقّدشتملاو , نورائرثلا ةمايقلا

 . هحيحص يف نابح



 رز كل
 رص أ رح ذآ

 هلل هللأَيرم ءالؤتحأاولوفل ضعي مَُسْمبَأَم كَدَكَمو

6-5 021 

 ل[ مكمل ماعم هدأ سيل أ انندي نم نم م هيلع

 بشك يعمل ٌلَقفاَنتياَحَنوممْؤي ذل َد اج

 | 6-2 عمم هنأ 9 كلادِس 506 5

 وحج رو مو 4 وكم دع هر 14 يآ هه
 ار ممجوروغش ةناف حلص او وزعب نع ب هو 2 ١

 2 هيرشي يشوع هءوعدص ع 5114 5 “0 هذ
 ل رممج >6 ربا ع د
 كفه نود نم َنوُعَدَت ضل ًادبعأن ثيم قا

 0 تييسِهمْل ا رأت اَمَواَدِإسَْلَص د دو كح اوه

 ام ىدنِصاَمْءويِمسدَكحو ٍقَندْيَوتيَبَكمْفِإل
 لل هس ل ع

 انيلتبا + ضعبب مهضعب اّنتف كلذكوإ» 6“

 اولوقيلإ» ءضعبب مهّضعب انحتماو انربتخاو
 ْنأ كلذو «انييب نم مييلع هللا َنَم ءالؤهأ
 بلاغ ناك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم سانلا ءافعض هدتعب لّوأ يف هعبتا نم

 «ليلقلا الإ فارشالا نم هعبتي مو «لاجرلا

 نورخسي اوناك شيرق يكرشم نأ :ضرغلاو
 ناك ام :نولوقي اوناكو ءافعضلا نِم نما نمب

 :مهوقك ؟اَنْعَدّيو ريخلا ىلإ ءالؤه يدب هللا
 يف لاقف :«دهيلإ انوقبس ام ًاريخ ناك ولإط
 !؟4نيركاشلاب ملعأب هللا سيلأإ :مهباوج

 مهلاعفأو مهلاوقأب هل نيركاشلاب ملعأ وه سيلأ
 ؟مالسلا لبس مهيدببو مهقفويف مهرئامضو
 امتايآب نونمؤُي نيذلا كءاج اذإوط : ه4

 مالسلا درب مهمركأت «مكيلع ٌمالس ْلْقف
 لاق اذهو مه هللا ةمح رب مهرشبو ميلع

 «ةمحرلا هبسفن ىلع مكبر بتكإط :ىلاعت
 ومع لوس أ وب ل م و حسو | رى حاس اناسحإو هنم الضفت ةميركلا هسفن ىلع اهبجوأ

 هَ #َ رع 2# راح صقي ِهليال إ ناعم تت 7 0
 مث ةلاهجب اءوس مكنم لمع نَم هنأل» ءانانتماو وهو قحلا ع ِِء 7 0 م 77

 هيلع ناك اّمع عجر «حلصأو هدعب نم بات َىِضَفَل -وب َنوُلِجحَت سام ىِوانِعَن أول لق 1 نيلصفْلا
 ؛دوعي ال نأ ىلع ّمزعو « «ٌعلقأو يصاسملا نم هم وج < وه مرت ع اس وءلسس جرو مع م

 ٌلّصفن كلذكوإ : هه «محر ٌروفغ هنإفإ» 69 تييِبدطآمَكَعَأ هم مكحتسبو قئبرمألا

 قيرط ىلع لئالدلاو ججحلا دب 6 4ِتاي؟ فيمي ْهال و مت 7 ممم 7 ِك الدلاو سججحلا اني ايآلا | دمها موسسة 36 ميال ببَعَأ 2 سا
 «تايآلا لصفن كلذكإ» داشرلاو ةيادهلا
 نيبتستلو» ءاهئايب ىلإ نوبطاخملا جاتحي يتلا

 نيمرجما قيرط رهظتلو «نيمرجما ليبس
 نأ ٌتيِهْن ينإ نق) 65 لسرلل نيفلاخلا

 نم :يأ] «هللا نود نم نوعدت نيذلا َدّبعأ
 ايف يأ] 4م ءاوهأ ُعبَتأ ال لقط [مانصألا

 ىلع «يّبر نم ني ىلع ينإ لقإ» :0177 «نيدتهملا نم انأ اموزط ,[م ءاوهأ ٌُتعبتا نإ :يأ] «كاذإ تللض دقإ [هللا ريغ ةدابع نم هومتبلط

 لإ مكحلا ٍنإ» باذعلا ٠ نم يدب نولجعتست ام يدنع امو فلا ٠ نم ينءاج يذلا قحلاب «4هب متبذكوإ يلإ ا اهاحوأ يتلاهألا ةعيرش نم ةريصب

 هناحبس لاق اذهو «كلذ يف ةمكحلا هلو «مكلجأو مرظنأ ءاش نإو «كلذ نم هوقتأس ام مكل لجمع ءاش نإ هللا ىلإ كلذ رمأ عجري امّنِإ هلل

 «مكنيو ينيب رمألا ّيِضْقل هب نوأجبعتست اه يدبع تأ ول لقط : 6. مكحلاو اياضقلا لصف نم ريخ رهف نيلصافلا ريخ وهو َقحلا صُقيإط

 ىور «وه الإ اهُملعي ال بيغلا حتافم هددعوإ» : هه «نيملاظلاب ُملعأ لاو «كلذ نم هنوقحتست ام مكل ٌتعقوأل لإ كلذ عجرم .ناك ول

 ملعيو «ُثيغلا لّرتُيو «ةعاسلا ُملع ٌةدنع هللا نإ :هلل الإ نهملعي ال سمح بيغلا ٌحتافما :لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ يراخبلا

 طيحُي «رحبلاو ّرّبلا يف ام ملعيوإ» ««(ريبخ ميلعُللا نإ ءُتوَع رضرأ ّيَأب سفن يردت امو ءأدغ ٌبيسكت اذام سفن يردت امو ؛ماحرألا يف ام

 تادامجلا نم تاكرحلا ملعيو 4اهملعي الإ ةقرو نم طقست اموإ» .ءامسلا يف الو ضرألا يف ٌءييش هيلع ىفخي ال ؛تادوجوملا عيمجب ميركلا ُةُملع

 .4 نيبه باتك يف الإ ٍسباي الو بطر ذلو ضرألا ٍتاملظ يف ٍةبح الو «تاناويحلاو

 وهف « يبضغ تقبس يتمحر ّنأ : ٌقلخلا قلي نأ لبق بنتك هللا نإ ١ : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق هنأ ةريره ينأ نع ملسمو يراخبلا ىور 4 : ةيآلا
 جرخأ « قلخلا نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع هيودرم نبا ىورو . /+١07 ؟ج ةنسلا حيباصم/ !! « شرعلا قوف هدنع بوتكم

 نبا/ !! « هللا ءاقتع : مهنيعأ نيب بوتكم . طق ًاريخ اولمعي مل ًاقلخ رانلا نم جرخُيف نيتضبق وأ ةضبق ضبقيف « نيمحارلا محرأ انأو , يبضغ تقبس يتمحر نأ : شرعلا تحت نم ًاباتك

 .770/7ج ريثك

 رك 3 هامل يال كوم 3 وزهر غلى حب

 نرخ



 قوتي «ليللاب مافوعي يذلا رهو ٠

 وتلا وه اذهو «ليللاب مهمانم يف هّدابع
 َسفنألا ىفوتي هللا :ىلاعت لاق ام ءرغصألا

 كيسميف اهمانم يف ْتَمت مل يتلاو اهتوم َنيح

 ىلإ ىرخألا لسريو ٌتوملا اهبلع ىّضق يتلا
 ةيآلا هذه يف ىلاعت ركذف «ىّمسُم لجأ

 ملعيوإ .ىرغصلاو ىربكلا نيتافولا

 نم متبسك ام ملعيو «راهلاب محرج اه
 رابنلا يف هيف مكدعيي مثإط ءراهلاب لامعألا
 لك لجأ هب ينعي عىتسن لجأ ىضقيلإ»
 موي «مكعجرم هيأ يل ! مث «ساثلا نم دحاو

 مدك اه مربخُيف مكتبي مث) ةمايقل
 اريخف ًاريخ نإ كلذ ىلع مكيزجتو «نولمعت
 رهاقلا وهوإ 1١: اًرشف ارش نإو
 ٍءيش لك ّرهق يذلا رهو «هدابع قوف
 عيش لك هئايربكو هتمظعو هلال عضخو

 ةكئالملا نم 4ةظفح مكيلع لِسرُيوإ»
 هلمع نوظفحي ةظفحو «ناسنالا ْنَدَب نوظفحي

 4ث وملا 1 ّدحأ َءاج اذإ قحإل «هنوصحيو

 ةكئالم يانُلسُر ةتفوتإ» ُهلجأ َناَحو رضتحا

 توملا كلم :سابع نبا لاق ءكلذب نولكوم

 يف 4(نوطّرفُي ال مهوإط ةكئالملا نم نارعأت
 اهنولزتُيو اهتوظفحي لب «ىفوتملا حور ظفح
 4اوُدُر مث :57 لجو ّرع هللا ءاش ثيح

 مهيف مكحيف ةمايقلا موي هللا ىلإ مهلك قئالخلا
 رداغن ملف مهانرشحوو» :ىلاعت لاق اك «هلدعب

 َكّير ُملظي الوإل :هلوق ىلإ «ًادحأ مهنم
 هل الأ قحلا ْمُهالُوَمإ8 :لاق اذهو يأدحأ

 لوقي :51* «نيبساحلا ٌعرمأ وهو مكحلا

 كال قل عما
 ُثر 2م رس هل مدل 0-1101 0 0 0

 رام ُمَلَعَيَو لايموت اوه
 ا و ع 8 0 حو رو رس

 دي مكي شبل ىتفإإ و شسفنبب

 ا قوقل 03 ولم ع“ أمي مُكفَيَم

 َُنَصَوَت ٌتَوَمْلَامَدَعَ أ جادو َةطَقَحْمكََعْلِسْيَو

 يحل مهل لأ در (0 مرعب ال مهو السر

 نموت نمل () 600 نيل عرسها

 وذم َنِماَنسححَاَنيَ ٌةَيفْحَو اعرض هكوعَدَ لالا تملَظ
 رق 00 هه

 وس م د هلأ لق يل 220 ّ نم ننوحَت

 ادعي صير ْمف 7 زينل
 : صعب قست زئواهيزكسإتا خلضتأ تع ليز خفت

 9 سرقفي هله آلا كرم تكريت
 ُِصَل 09 كوي كشكول َكمو-هيَبذَكَو
 دوو 4 نول وسو َتمإَب

 كبوت يد يفوح ينعم

 4 ني اورام د ركصااَدَكب َرعَقتالكنطَيّشل
0 

 صد

 أف برك 6 نيو ينم كيج لق 4 4 «نيركاشلا نم نول هذه نب انا نيل ضو احر ةوغدت رحبلو لا
 «مكلجرأ تح نيوأ كفوف نبااذع مكي تعي عزنا وهل 528 :ىلاعت لاق مث .ىرخأ هلآ ةيهافرلا لاح يف هعم نوعدت
 ثعبي نأ ىلع ٌرداقلا وه لق ةبآلا هذه تلزن ا :لاق هللا دبع نب رباج نع يراخبلا ىور ماي هئاجنإ دعب

 مكعب قيذُيو اعيش مكَسَِي وأ) ««كهجوب ٌدوعأ) :لاق «مكلجرأ تحت نم وأإل «(كهجوب ٌذوعأ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «نوهقفي مهلعلإ» اهحضرنو اهني «تايآلا فرص فيك زظناط ««رسيأو نوهأ هذه» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « ضعب سأب

 «ليكوب مكيلع ْتْسَل لقط ءٌقح هءارو سيل يذلا «قحلا وهوإ) ًاشيرق ينعي 4َكُموقإ» نآرقلاب «هب ٌبّذكوإ :55 هتايآللا نع نومهفي
 ٌديعوو ٌديدبم اذه يفو .؟نوملعت فوسوو» «نيح دعب ولو عوقوو ةقيقح ربخ لكل رقتسم أبن لكلإل : 517 مكب ليكوب ٌثسلو مكيلع ظيفحب

 مالك يف اوذخأي ىتح 4وريغ ثيدح يف اوُصوُحَي ىتح مهنع ضرغغأفإ) ءازهتسالاو بيذكتلاب «انتايآ يف نوضوخي نيذلا َتيأر اذإو»
 نم درف لك كلذب دارملاو «ناطيشلا َكُئيبسُي اًمإو .بيذكتلا ريغ رخآ

 .«هيلع اوُهركُتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع َمِفُر» :ثيدحلا يف درو اذهو ,4نيملاظلا مرقلا عمإ» ركذتلا دعب ىركذلا

 لاق «مكقوف نم ًاباذع

 دعب ذُعقت الفإل هللا تايا نوفّرحي نيذلا عم سلحي ال نأ ةّمألا داحا ع



 المنا ذل كك

 نكلَوء ضم مهباسج ْنِم نوفي ِدلاَلِعاَمَو
 هاه اس كم م م
 اود ترز ارذ 0

 را
 700 0 2 هل هس صحا سس رع ع

 24 ٍدركصُدَو : امهترعواوهلو ابل مهن
 رع م 5 هس تحسس ١ تع رس ُُسَفَت هرج -

 َوهّللأ تود نم سيل تبَسَك اَمِي 1

 كِتلُو 6 دعك اوعيفَسالَ

 ُتاَذَعَو وينص ٌتاَرَص مصل اوه سك ميا أ أ َيِذَل رك 7
2 006 

 تمي هلأ تود نم وعدنأ الف 2 توخي ثاكيي

3 

 دسم دو

 اسس تس رس ل 0 00 42 00

 هما ده َدِاَدَعِب اًنياَقعَأ يع درنو ترضي الوان ءف را

 بدع هرج ويلا نك ةئوهتس علل
 601 ريس يع جم

 0 وه ِهَّن أ ىَّدُم كرا ٌلْفاَنِيْمَأ ىَدُوْل ىلإ ء هن وعدي

 هركَصل ااوُمِيِقَأَنَو (إ) تريملتعلا تول مسار
 هذآ 58

 يايحم أ وهو قي

 فزلا َْهَو © تورس هلتحراَوْعَوْوَنأَ
 ص

-- 

1 
 و 0 020 م 00

 كلوني يوحي كلا تاطتملا كت
 ه7 ول رس ل 2

 زوشلا تنمي كلاقلا كو نحلة أوحي

 07 ْررَجْلا يحلل َوْهَووَدَهَّفلاَو علا لع
 نك

 مهباسح نم نوُقَتي نيذلا ىلع اموؤه 56

 «مهنع اوضرعأو مهوبتجت اذإ «ءيبش نم
 انرمأ ّنكلو «نوقتي مهلعل ىركذ نكلوإ»
 هيف مه اًمع مهل ًاريكذت ٍلقنيح مهنع ضارعإلاب

 نيذلا رذوإ» 7٠: هيلإ نودوعيال مهّلعل

 ةايحلا مهرغو ًاوهو اعل مهتيد اوُذحتا

 ًاليلق مهلهمأو مهنع ضرعأو مهعد 4ايندلا

 لاق اذهو .مظع باذع ىلإ نورئاص مهنإف

 نارقلا اذهب سانا ركذ ب زركذو# :ىلاعت

 «ةمايقلا 0 ملألا هباذعومللا ةمقن ةن مهرذحو

 الو 8 7 ٍنوُد نم اهل سيل «ذخاؤُو
 نإو# ءابيف عفشي دحأ الو بيرق ال عب

 ُتلذب ولو «اهنم ذَخْوُي ال لدع لك لوغت
 َنإإ» :ىلاعت هلوقك ءابنم لبق ام لوذبم لك
 ٠ نمي لبقُي نلف ٌرافك مهو اوُثامو اوٌرفك نيذلا
 لاق اذكو ةيآلا «أبهذ ضرألا ٌءلِم مهدحأ

 امب اوُلِسْبَأ ني يذلا كئلوأإ» :انه هناحبس

 امب ملأ ٌباذعو ممح نم ٌبارش مه اوُبَسَك

 نود نم اوُعدنأ نق» : ١/: (نورفكي اوناك
 ىلع ٌدرنو انّرضي الو اَمُعفيي الام هللا

 !!4للا اَناَدَه ْذِإ دعبإط رفكلا ين ؟4انباقعأ
 اوكرتاو انليبس اوُعبَتا :نيملسملل نوكرشملا لاق
 يذلاكإ» «[ةيآلا هذه هللا لزنأف دمحم َنيد

 4َناَرْيَح ضرألا يف نيطايشلا ُهَتَوُهَتْسا
 نيطايشلا هتوهتسا يذلا ّلَثَم انلثم نوكيف

 ىدهلا ىلإ ُهَنوُعْدَي ٌباحصأ هلإط «هترّيحف
 اوُلعجف قيرطلا ىلع هباحصأ هلو «ابتئإ
 ؛قيرطلا ىلع اّنِإف انيثإ :نولوقيو مهملإ هنوعدي

 َنِإ لق مالسإلا وهو «قيرطلا ىلإ وعدي يذلا وه دمحمو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمب ةفرعملا دعب مهعبتي نم لم كلذف :مهينأي نأ ىف

 هل كليرش ال هدحو ةدابعلا هل صلخت «نيلاعلا ٌبرل مِن نمو ٠ ««ليضُم نم هل امف هلا هي نمو :ىلاعت لاق اك «ىَدُا وه هللا ىَدُم

 اوُميِقَأ نأوإ» ١

 رّيدملاو امهكلامو امهقلاخ وهف «لدعلاب «قحلاب ضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا
 وهوإ» :9/7" ةمايقلا موي «نورشحت : هيلإ يذلا وهوإ «لاوحألا عيمج يف هاوقتبو «ةالصلا ةماقإب انّرِمأو 6 وقتاو ًةالصلا !

 يذلا ةمايقلا موي «نوكيف نك لوقي مويوإط ءاميبف نلو امه
 هللا لوسر لاق ملسم حيحص يفو ,«روصلا يف حفني موي كلملا هلو ّقحلا ةَلوقإ» .برقأ وه وأ رصبلا حملك هرمأ نع نوكيف نك :هللا لوقي
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 .«ريبخلا مكحلا وهو ٍةدابشلاو بيغلا ملاعإل . (ٌحفنيف ُرَمْوُي ىَبَم رظنني هتيبج ىّتَحو ٌروصلا قتلا دق ليفارسإ نإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ّرع ُهَلا لوقيف . هيف لوقي ال مث ٌلاقم هيف هيلع هلل ًارمأ ىري 9 : لاق ؟ انّدحأ ُرِقحي فيك هللا لوسر اي : اولاق ؛ ُةَسفن كّدحأ ُرقحي ال » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ل٠ : ةيالا

 . 1؟74/ 7ج حيحص دانسإب هجام نبا هاور « ىشحت نأ ٌّقحأ تنك ياّيإف : لوقيف . سانلا ةّيشخ : لوقيف ؟ اذكو اذك لوقت نأ َكَعَتم ام : ةمايقلا موي هل لجو

 ٌدابع اونوكو,ءاوربادتالو اوُضَغاَبتالو ءاوُدَساَحتالو اوسفانتالو ءاوسسَحتالو اوُسّسحتالو «ثيدحلا ٌبذكأ َّنظلا إف ّنَظلاو مايإ» : كئليَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع كلام ىور

 اة .يراخبلا هاورو ١ هأناوخإ هللا

 .5/ تايدلا يف يراخبلا



 ليال ا مسا َرَزا َرْزا هيبآل مهاربإ لاق ذإوإ» 4
 1 0 هيلع بلغ هّنأك ؛خرات همسا ميه اربإ وبأو «منصلا

0 
 0 ا ل ا م رص ا 0 ءرس لس لس ع 1 0 2

 َقإَدَهِلاءاماَمضَأ ُذِحَتَتَأَرَراَء ل محن لاَ دوج < كمانصأ ذِجَأإل وصلا كلذ هتسدخل رز
 77 0000 !؟ةلا ًامانصأ ٌرزا ذختتأ ٍتبأ اي :هريدقت

 َميِهرت[ئِزَكِلادَكَو © ِنيِبَم للص ىف كموَقَو كنرأ اهنع هرجزو مانصألا ةدابع يف هابأ ميهاربإ ظعو م -ح د ]# هس رج و رس اس حرب هس هس رز 2
 2 0 وع هه 2 0 حمم 0 رس نم هدبعت مصل ُهّتَأ (ةهآإط ءوتني ملف ءهابتو

 ا نييقوملا نم نوكَيِلَو ٍضرال أو ٍتونمّسلاَت نيكلاسلا «َكموقو َكارأ ينط هللا نود
 دص

 4 0 لآ 02 هَحاَع هه هيئات 04 ل . ينط 7

 َلاََقَلقَأآََلَق َقَراَذْه َلاَفاَكَك !ءر ْلَحْلأ ِهَجلَعَنَجاَمَلَ نيئات «نيسم لالض يفإ» ككلسم
 8 كلذكوإ» :/ه نوكلسي نيأ نودتبي ال
 اا ل ل رو و 9 7 سس 2 و

 اذه َلاَفاَضِزاَبَرَمَصْلا ارامل 79 ريلفلا5ُ تأكل « ضرألاو ٍتاومسلا توكلم مهاربإ يرن
 ءيصس رسب هل 7< سك ل 1 1م ل ص ىلع امهقلخ ىلإ هرظن يف و ه0 نيب 00 3 02211 ةلحش ىلإ هرظن ىف ةلالدلا هجو هل يبن

 روقلان ع َبنوكحال فر يره مل نيل لاق لفأ ملفت 2020و .هقلخو هكلم يف لجو رع هللا ةيندحو
 ادله ٍقَراَذنه َلاَق َةَعِزاَبَسمَّسشلأ ارامل ) 00 َنيِاَصل نم نوكيلوإ» ءهارس ّبر الو هريغ هلإ ال لس ص رس سل ]أ 2004 04 َ 2 ب هريغ

 راع ع مس الج ىلاعت هّنإف ائقومو ًالاع نوكيل «نينقوملا -
 7 072 0 عسا سَ سا ح مس 2 هه

 07 َنْورْمُم دام عى ىربيفإ وقلي لاق تلفأ | املفريحأ ءيث هيلع ٌفخي ملف هتينالعو ُهَرِس ّرمألا هل
1 

 ره م 200 1 لا رت >2 . / ره 7 و 2 ىقح 6 >ص هر ل د 7 0 مدر اس ولك و ابلا مكحلا كلذ ينام ملع

 فضرألاو ٍتسوئمَسلارطف ىذإِل ىهجو تهجو ِفإ 2 ىأرإو هو هاشدت «زللل هيلع َنَج اًملف»
 7 رد 7201 و #آ 9ع سس 9 اذه ناكز 4 ار اذه لاقول امجن «ابكوك

 0 ا ا «لفأ اًملفإ» ء[همرق ةجباحن رظنلا ةلهُم يف َلاَقةَمَوَف هَجاَحَو ا(]] ريكرشملا نماذأ امَواَفِيِنَح يي

 هدبهر ردم فا الَو ندم دقوا هىنوجتمحتأ نأ ملع هّنأل (نيلفآلا ٌبحأ ال لاقإ» ٌباغ
 ري ار السسس  ةيمس َرمقلا ىأر اًملفإ» :الا/ لوزي ال متاد هّبر

 كف امَْلِع ءْن َوَنَلُكسِقَ وَمَن ناالإ لاق َلفأ اًملف يّبر اذه َلاقإ ًاعلاط 4ًاغزاب

 د ركام فاَحأ تيك 27 20 ور ٌركصَتَتَت موقلا نم َننوكأل يّبر يندب ملْنِفِ
 .ةيادحلا ىلع ينتبثي مل نكل :يأ] «نيَلاضلا

 - 0100 076 ام 0 وح 3 عءااسإم 0

 55 متكْنِإْن الاي قحأ نيقيِرَمْلا ىف اًمنطْلَس رثكأو رمقلاو مجنلا نم امر (ربكأ اذهإ» 1 2 يبر عل ير اذه لاق ة و و 2 م وع رس -» رم 7 اطلا رينملا اذه 4 و اذه لاق ةغزاب
 موق اي لاقل ٌثباغ «تلفأ اًملفإ» ةَءاَضإ

 ينإ» 49 «نوكرشُت امِم ٌءيرب ين

 ضرألاو تاومسلا ٌرطف يذلل يتدابع ٌثدرفأو ينيد ٌتصلخأ «نيكرشملا نم انأ امو ًافينح ضرألاو ٍتاومسلا رطف يذلل يهجر ٌتهجو
 ايف هموق هلداج نيح مهاربإ نع ىلاعت ربخُي «هموق ةجباحوإ» 8٠: «4نيكرشملا نم انأ امو :لاق اذهو ؛ديحوتلا ىلإ كرشلا نع ًالئام «ًافينحإل

 ىلع انأو ٌقحلا ىلإ ينادهو ينرّصب دقو ,وه الإ هلإ ال ِهْنأو هللا رمأ يف يننولداجتأ !؟#ٍِناَدَه دقو هللا يف ينوَجاحتأ لاقإل هّنَأ ديحوتلا نم هيلإ بهذ

 الو اهفاخأ الو ًاكيش رثؤت ال ةهلآلا هذه «ًائيش يّبر ًءاشي نأ الإ هب نوكرشت ام فاخأ الوإ» !؟ةدسافلا مكلاوقأ ىلإ ٌتفتلأ فيكف هنم ةنيب

 هيلع ىفخت الف #املع ءيش لك ير عسوإ» «لجو ّرع هللا الإ عفني الو رضي ال :يأ ءعطقنم ًءانثتسا اذه «أئيش ير ءاشي نأ الإإ» ءاييلابأ

 هذه نم # ممكرشأ ام ٌفاخأ فيكوإل :41 !؟ايمدابع نع اورجزنتف ةلطاب ةحلآلا هذه نأ نوربتعت الفأ كل هيب ايف «نوُركذتت الفأل ةيفاح
 يأن !؟4نوملعت مك ْنِإ نمألاب قحأ نيقيرفلا يأفإ» ةجح 4ًاناطلس مكيلع هب َلَُي مل ام هللاب مكرشأ مكتأ نوفاحت الون مانصألا

 !؟ةمايقلا موي هللا باذع نم نمألاب قحأ امهمأف ؟عفني الو رضي ال نَم دبع يذلا وأ «عفنلاو ّرضلا ِهِديِب نم دبع يذلا بوصأ نيتفئاطلا

 . « وللا ٌرمأ هل دقف هللا باتك نم ةيآ ُهمَْلَب ْنَمف « هللا نع وغلب » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 4 غلب نمو هب كرذنأل 9: ىلاعت هلوق يف قازرلا دبع ىور //8 : ةيآلا

 . /١١5 ؟ج ريثك نبا/
 فاخأ ام فوخأ نإ :  ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقو . هحيحص يف ةميزخ نبا هاور « رئارسلا كرشو ماّيِإ سانلا اهيأ اي 9 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 4١ : ةيآلا

 . 50و 58/ ١ج بيغرتلا/ ديج دانسإب دمحأ هاور . 6 ءايرلا » : لاق ؟ هللا لوسر اي رغصألا ُكرشلا امو : اولاق ؛ رغصألا كرشلا مكيلع



 ملظب مهنامإ اوُسِبلَي لو اونمآ نيذلا» ا ة لون جاتو
 دص تلزن امل «نودتهم مهو ُنمألا مه كئلوأ

 . 5 . راك ث . د 1 ريو مورو < يم + 5 مسوي جس خ26 ريال م سم

 :اولاقف ءسانلا لع كلذ قش ةيالا هذه نمل ام 5 كلْؤَأو اظب 9 دا ليلو نذلا

 هّنِإ) :لاق ؟هَسفن ملظي مل انيأ :هللا لوسر اي و 2
 ٌدبعلا لاق ام اوممست مأ نومت يذلا سيل ل انجح َكْلِتَو () 09 َنوُدَتَهَم مهَو 3210 22 و ماعم ءرج عل
 ٌملظل كرشلا نإ هللاب كرشت يب اي) :حلاصلا (©) ميِلَعَم 2ك اسس ا سس رع ب حج هل

 كلتوإ» :8* «كرشلا وه 9 ؛(ميظع 21 اسد نم مرد عقرت -هموق
 00 5 نىك ل لساو رار هه م رى الا 0

 انهجو ل عم اهانيتا اتجح اطال نشد مل اَنَبَهَوَو

 95 ء[كلملاو ةمامالاو مهفلاو ملعب : :يأ] َبويَأَو و َدَفاَد هِي 24 نِمَولَبَق نِماَسِيَنَه
 هلاعفأ هلاوقأ يف كبر 20 < ورم 22 2-0 أ 20 22

 : مكح ؛(ملع مكح 0
 هل انبهووإ» :8.4 هلضُي نمو هيدهب نم ميلع

 ّنسلا يف نعط نأ دعب «تبوقعيو قاحسإ 09 تيلي إو ئَسيِعَو ىَححَو ايِركَرَو
 هتءاجف دلولا نم ةراس هنأرماو وه سيو

 -_ 01 هر و آم سس ول هس هه آ

 فالُكءَو 0 امهورشبف طول موق ىلإ نوبهاذ مهو ةكئالملا َىعاَ

 قاحسإب هانرشبفإ» :ىلاعت لاق 5 «قاحسإب 2 م كلم

 انيده الكلم .ابقعو السن هل ناب ؛ةراشبلا كيا هل فطر 000

 م هانيده هلبق نم لبق نم انيده أحونو 1 2 1 2062 اس جد ىسسمصل

 هتيرذ نم انيدهو «هتيَرذ نمو .هانيده أناكاَفمَهْتَع او دابعنم ءاشمد نم هب

 ىسومو ٌفسويو َبوُيأو نايلسو ةوادإل 2 2 تس ح هر 029 موو رع سم سس سا ص ا هه

 :88 4«نينسغلا يرجن كلذكو َنوراهو رفا 0 بكلاةئقتا د كيلوا اه] نولمَسي
 كيس < 9 1 2 لكَ ردو كل هاى كت ناو

 نم لك ساّيلِإو ىسيعو ىتحيو ايركزوإ» تيكا ابيات اكو ْدَفَف يلوم اي رفكُي دنِإف
 نوفاضُم ًاعيبج ءايبنألا ءالؤه] «نيحاصلا ور د و هايم مل ع عم ل
 هقحلت م نم ميهيف ناك نإو «ميهاربإ ة ةيرذ ىلإ للم هدفا هدفك نزلا كيلو 4

 نال مآ الو بأ ةهج نم هتهج نم ةدالو 0 0 لع ح2 2< يس 2

 معلا يّمسُن 0 برعلاو . مهاربإ يخأ نبا اطول تيمّلدعْلِل ىركذ ال اوه نِإاَرَج هلع مكْلَكَسَأ

 ًاطولو سنوُيو َعَسَيْلاو ليعامسإو» :85 بأ و
 نمو :/ما/ «نيملاعلا لعادَمف ًالكو ١

 مهانيبتجاوإ» :ىلاعت لاق اذهلو ,مهلك مهلمش ءابتجالاو ةيادهلا نأ «مهتاقبط يوذو مهعورفو مهلوصأ ٌركذ «مهئاوخإو مهتاّيّرذو مهئابأ
 هتيادهو هللا قيفوتب كلذ م لصح امنا | «هدابع نم ٌه ءاشي نَم هب يداهم هللا ىَدُه كلذ :8/ :ىلاعت لاق مت مث (# ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو

 كلبق نم نيذلا كاد كيلإ يحوأ دقلوإل : .ىلاعت هلوقك نأشل ظيلغتو كرشلا رمأل ٌديدشت «نولمعي اوناك ام مهنع ٌطبَحَل اوُكرشأ ولو# مها

 «نيدباعلا لوأ انف دلو نمحرلل ناك نإ نقط :ىلاعت هلوقك ؛عوقولا زاوج يضتقي ال طرشلاو ءطرش اذهو .ةيآلا «كلمع ّنطبحيل ٌتكرشأ ْنعل

 اًنم افطلو مهب دابعلل ةمحر كلذب مهلع انمعنأ 4ةّوبنلاو مكاو َباتكلا مهانيتا نيذلا كنلوأ» : :86 (ًادبأ هاوس دبعأ ال انأف دلو هلل سيلو]

 ةمايقلا موي ىلإ مهعابتأو راصنألاو نيرجاهملا «نيرفاكب اهب اوسيل ًاموق اهب انلكو دقفإ ةكم ْلهأ «ءالؤهإ» ةوبنلاب اب زفكي نفل ,ةقيلخلاب
 لوسرلل ًارمأ اذه ناك اذإو «غيتاو د دتقا 4ةدتقا مُهاديبفإ» مهريغ ال ىدحلا لهأ مه هلل ىده نيذلا» نيروكذملا ءايبنألا © كتلوأ)ل : 36
 ىركذ الإ وه نإ» ًةرجأ نارقلا اذه ماي يغالبإ ىلع مكنم بلطأ ال (ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لقط .هل ٌعبت هتمأف ملسو هلآو هيلع هللا لص

 .نامبإلا ىلإ رفكلا نمو ,ىدهلا ىلإ ىمعلا نم اودشرُيف هب نوركذتي «نيملاعلل

 باتك يف هدحت لَ يبا ةيرذ نم نيسحلاو نسحلا نأ معزت كنأ ينغلب لاقف رمعي نب ىبحي ىلإ جاجحلا لسرأ : لاق دوسألا يلأ نب , برح يبأ نع متاح يلأ نبا ىور 86 : ةيآلا

 هل سيلو ميهاربإ ةيرذ نم ىسيع سيلأ : لاق ىلب : لاق 4« ىسيعو ىبحيو غلب ىتح 4 ناولسو دواد هتيرذ نمو إل ماعنألا ةروس أرقت سيلأ لاق ؟ هدجأ ملف هرخآ ىلإ هلوأ نم هُتأرق دقو - هلل
 . ١ هه/ جا ريثك نبا/ . تقدص : لاق ؟ بأ



 لة تق امو «وردق ّقح هللا اوُرَدَق اموإ» 0١
 وو كرب ص يس سم 6 خس هه ناعم عمو وادم ؛ميملإ هلسر اوُبَذك ذإ هميظعت ٌّقح هللا اوُمظع

 هللا لزنا ام اول اق ذإء ور دو قح هنأ اوردَقاَمَو «ءيش نم رشب ىلع هللا َلزنأ ام اولاق ْذإط
 ص ِ مس كه 1 ركنملا ءالؤهل دمحم اي لقط ىلاعت هللا لاق

 | 6 2 تكل َُس
 0 ُُ ءاجىزلا ب الزنا رون يسوم ف هب ءاج يذلا باتكلا لزنأ نمل

 رماعت 2اَمَُمْلَع اعو اريثك نوف وحمام و1 ا ًارونهللا اهزنأ دق ءةاروتلا وهو «ساتلل ىدهو
 رو تالكشملا فشك يف اهب ءاضتسُيإ ىدهو

 1 2000 . >ءص .٠ درك مس 30 000

 7 َنوُبعْلي ويوسف كب الورتنأ هنولعحجتإ» «تاهبشلا ملظ نم 3 ىدتهُيو

 ره ل ل 2 هه ذآ 14 ل اهنولعحت «أاريثك تنوفختو اهنودبت سيطارق

 دويل ََصُ اَنْ هتلر ثدتك ادع يذلا ىلصألا باتكلا نم اهنوبتكت ًامطق

 مه

 ريب جرب رم يم ع يب حيا
 وب نوم زا م نقل نولوقتو «نوفّرحت ام اهنم نوفّرحتو مكيديأب
 عك حدس هج د وي غد من اوملعت ملام مُكملُعوظ ىلا دنع نم اذه

 قارن سصملظأَنَمَو َنوظفأحي مما مهو لزنأ نمو :يأ ؛نيملسملل هذهو «مؤابا الو
 عم د2 هس رو دحام مك هت اونوكت مل ام هيفهللا مكملع يذلا نارقلا

 00 ءىت هيل حب و "احلا هنكعن هللا لقإ» ؟موابآ الو متنأ ال كلذ نوملعت

 توما تارمغىف تر توثيق ذإرَم ووش أ لزم 0 09 0 مثإ» «هلرنأ , 7
 هر ل م هر َّآ مهيدي اوط م 20011 لوبعلي 2 ١ ف مهعد نوبعلي

 دسج مسد جو سرس ل د ع2 8” !؟نيقنملا هللا دابعل مأ ةبقاعلا مهلأ
 9 7 كرام هانلزنأإل نارقلا « ٌباستك اذهوزج وفكر ل بول ادع سر 0

 رفا 3 0 25 ا هكَيأَء ّنَعَوَتمكَو ةلزنملا بتكلا :يأ] «هيدي نيب يذلا ٌقٌدصُم 2000 ورجل حج 2200007 4 - حاد

 2 0 25 2 59 2 موب 2 2 نموا ةكم «ىرقلا 1 ردسلوإ» ء[هلبق

 22 ذأ عسَمحَرَن ا 2عَيْش ىو "4 نيو نوسمؤي نيذلاوإ» .مجعو برع نم مدا
 8 ا مدمعز نيل دعم كرت و مويلاوهللاب نمآ نم لك «هب نونمؤي ةرخآلاب
 ساو نك هك 01 سس دع سس و 5 0 7 8 8 رف

 نوح تي | 2 ١ 5060 «نآرقلا وهو كرابملا باتكلا اذهب نمُّوُي رخآلا
 نوميقي 4نوظفاحُي مهتالص ىلع مهو

 نا اهتاقوأ يف تاولصلا ءادأ نم مبيلع ّضرف ام

 لع ىرتفا نسم ملظأ نمو 4

 ك0 سا ضر ل ناو با ل امل وأ لف نمو بلكت ةملس ف تل يشل

 وج رخأو» «برضلاب « مييديأ اوطيساب ةكئالملاو» هتابرك و هتارمغو هتاركس ين 4توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولوإ» .لوقلا نم

 متنك امب ِنوُا ّباذع نوزجت مويلاإ» مهل نيلئاق ةكئالملا مهرضتف جورخ ا ىلأتو هدسج يف هحور تقّرفت ٌرطّيحا اذإ رفاكلا نإ « مكسفنأ

 ءمهداعم موي اذه مهل لاقُي .«ةّره َلّوُأ م انقلخ م ىداَرُف انوُمتتج دقلوإ» 4 «نوربكتست و هتايآ نع متنكو قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت

 ,«ءاكرش مكيف مهنأ ممعز نيذلا م ءاَعَفُش مكعم ىرن امو ايندلا يف اهومتينتقا ينلا لاومألاو معتلا نم 4م روهظ ءارو م انلوخ ام متكرتوإ»

 مكلش 4 مكي طفت دقل» ؛مهداعمو مهشاعم يف مهعفتتا اهّنأ نيّئاظ مانصألاو دادنألا نم ايندلا يف اوذحتا اوناك ام ىلع خيبوتو مهل عيرقت اذه

 .بابسألا م مهب تعطقتو ٌباذعلا اوأرو اوُعبّنا نيذلا نم ” اوُعب نيذلا أربت ذإ» :ىلاعت هلوقك دادنألا ىَرْجَر نم 6نومعزت منك ام مكنع لضوإل

 .«راتلا نم نيجراخب مه امو مهيلع ٍتارَسَح مهّلامعأ هللا ْمُميرُي كِلذك هانم اوربت اك مهنم اربعنف ةّرك انل نأ ول اوُعْبتا نيذلا َلاقو

 ءانهاه ىوقتلا :[لوقي مث مث تاّرم ثالث هردص ىلإ هديب ريشي مث :لاق] بلقلا يف ُناميالاو ٌينالع مالسالا» :لوقي تل هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع دمحأ مامإلا ىور 8١ :ةيآلا

لعجاو «نايصعلاو َقوُسُفلاو رفكلا انيلإ ةّركو ءانيولق يف ُهنِيزو َناميالا انيلإ بّبَح ٌمهللا» : هَ هئاعد نم ناك هنأ دمحأ مامالا ىورو هانهاه وقتل
 م١8 ٠/4 ج ريثك نبا/ .«نيدشارلا نم ان



 0 0 ه1 هيي دب 5 . ا

 ءاهفالتخا ىلع عورزلا هنم تبنتف ىرغلا يف 3 و 1 110
 20 0 0 0005 ١ 8 2 3 © نم نامل دس يدخمو ب لل صصص يم م

 نب ىلا خرخُإل :ىلاعت هلوقب 0 جرو تمل أنمى جرح لوونلاو بهل قلد َهَمأ نإ ©
 1 ١ تابنلا | 5 ممول و رار هع 2 1

 ىناف هلل مكلذإ «تيملا دامجلاك وه يذلا عم 2 ون لد و نم تي ب يف خلط ندع هينا ١ حابضإلا ل60 نكفو ناار يلحلاَن حبلا

 كيرش ال هدحو هللا وه اذه ٌلِعاف ؟نوكفؤت 00 ا ا ا ا َلكلاََعَعَي
 !؟لطابلا ىلإ قحلا نع نوفرصت فيكف هل ريو كلد و واحس للا لَعَجَو دقت كلذ انابسح رمقلا و لاو اكس

 100 ع 0000 أودع 32 7 أ آ هلو سس رس حرص

 ما ا ]موج اكل اَمَجىرلَوْهَو 9 م لعل از بعْلا

 ايجاس «انحس ليللا لعجوو» ء[موي لك 7م 2 حدي ب حري هل حور سدو
 سمشلاو# ءءايشألا هيف نكستل ًاملظم َتَومَلَصَيِ وَفِلَ تاب ًنَلَصَفدَمِر حبل اورلأ ٍتمْلظِفاَبب

 باسحب نايرجي امهلعج «ًاناَبْسُح ّرمقلاو لع سدر ح ورفع و 522 2

 بي ف وتموت َوَدحو نين ني كاع ىلا وهو
 ءاتشلاو فيصلا يف اهكلسي لزانم امهنم لَّرَنَأَى ٍدلاَوْهَو (©) تروُهَف ِوهَفَفِي ٍمَوُفِل تلا الصف

 ًالوط رابتلاو ليللا فالتخا كلذ ىلع بترتيف وح ان < /
1 00000000 3 2 2 7 

 ,#ملعلا زيِزَعلا ٌريدقت كلذإ» ءارصقو هنمانجرخاف هَل تانج ام ِءمسلاّنِم
 الو عنامُي ال يذلا زيزعلا ريدقتب راج عيمجلا 520006 ه- 77 م 0
 1 1 ١ : 1 اهعلط لخنل اًبكحاَرَم هدنم فلن ارضخ

 لكب ميلعلا «[ينوكلا هردق يف :يأ] فلاخي 20 تكف 0
 هامل 5 .٠ 1 كس هس ع ل صر م 20 ل ل ل ]أ

 يف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي الف ءيبش هشام بانيت و ةيناد ناونق

 لعج يذلا وهو :30/ ءامسلا يف الو ضرالا 2 4 . 04 6 سه م كرا هم دق هو 2

 0 مهَفلَحو 65 نوم ووو وفل تيل يف دقتعا نم :فلسلا ضعب لاق ««رحبلاو 2000 اس هَنأوُلَعَجَو رح ل ع دو 06 هذ
 .ءامسلل ةنيز اهلعج هللا نأ :هناحبس هللا اًمعاإلعتؤ من --ج حش ٍراِعريَعب ج 2 5 ل ع ١ 4 >2 2 آ 2004 00 ا

 تاملظ يف اهب ىدتبيو «نيطايشلل اموججرو وو 1 0
 اهب دق 4تايآلا انلّضف دقإو .رحبلاو لإ ذل "بنار اوتوَمَسلاْعِدَب اي توت

 نوفرعيو نولقعي «نوملعي موقلإ» اهانحضوو 004 2 2 هزم رو اخر ب هطع دس ق ساو
 يذلا وهو) : .٠ طا 0 كَ 5 مَع ءَىَش لحب وهو ٍءىش لكَقلَحو ٌةَصُم 557

 .مالسلا هيلع مدآ «ةدحاو سفن نم مأشنأ 1
 ماحرألا يف ٌرقتسم 4ع دوتسمو رقتسمفإب

 لزنأ يذلا وهوإل : 43 هانعمومللا مالك «نوهقفي موقل تايآلا انلّصف دقول «تومي نيح عدوتسمو ءايندلا يف رقتسمو «بالصألا يف عدوتسمو

 دعب مث «رضخأ ًارجشو ًاعرز «©ًاريطخ هنم ادجرخأف ءيش لك تابن هب انجرخأ فم هقلخب هللا نم ةمحر دابعلل ًاقزرو ًاكرابم ردقب «ءام ءاهسلا نم

 يهو ءونق عمج «ناونق اهعلط نم لختلا نموإ» ءاضعب هضعب بكري «ًابكارتم ًاّبح هنم جرخنإ» :ىلاعت لاق اذهلو ٌرْقلاو ّبحلا هيف قلخن كلذ
 :يأ] ناعونلا ناذهو ؛بانعأ نم تانج هنم جرخنو 4بانعأ نم ٍتاّتجوإ» ؛لخنلا راصق يهو «لوانتملا نم ةبيرق «ةيناذإلل بطرلا قوذع
 ًالكش رافلا يف فلاختمو لكشلاو قرولا يف هباشتم «(هباشتم ريغو ًاببتشم َنامرلاو َنوتيزلاوإل .زاجحلا لهأ دنع رافلا فرشأ امه [بنعلاو لخنلا
 هلل اولعجوإ» : ٠٠١ «نونمؤُي موقل ٍتايآل كلذ يف َنإإ» هقلاخ ةردق يف اوركف :يأ ؛هجضن «هعنيو َرْثَأ اذإ ِهِرْق ىلإ اورظنا# ءامعطو
 وهف مهقلخ دقو «مهقلخوإل «ةدابعلا يف هل ءاكرش مهولعجف مانصألا عم ّنمملا هللا ةدابع يف اوكرشأ نيذلا نيكرشملا ىلع در اذه 4ٌنحلا ًءاكَرش

 نوكرشملا مهو «ٍتانبوإل «ىراصنلاو دوبيلا مهو 4نينبإ» [اولعتفاو اوقلتحخا :يأ] هل اوُقرخوإل !؟هعم دبعُت فيكف ءهل كيرش ال هدحو قلاخلا
 ِتاومسلا ٌعيدبإل ١٠١١: نوّلاضلا ةلهجلا ءالؤه هفصي اّمع هّرنتو سّدقت «نوفِصي اًمع ىلاعتو هناحبسإل ًالهجو ًابذك «ملع ريغبإ
 ةبحاصوأ ّدلو نوكي فيكف 4ءيش لك قلخو ٌةَبجاص هل نكت ملو دلو هل ٌنوكي ىَنأإل «قباس لاثم ريغ ىلع امبئشنمو امهقلاخ 4 ضرألاو
 .4 ملع ءين لكب رهوزل !؟هل ريظن ال يذلا وهو هقلخ نم

 . ؟579/7ج ريثك نبا/ نيحيحصلا يف هاجرخأ « رتولا بحي رتو وهو « نجلا لخد اهتاَضحأ ْنَم , ًادحاو الإ ةثام ًاعمإ نيعستو ًاعست هلل نإ ؛ : هيَ هللا لوسر لاق 48 : ةيآلا



 ره الإ ةلإ ال مكبر هللا مُكِلْذطط
 لك قلخ يذلا «ةودبعاف ءيش لك قلاخ
 [ٌبرلا وه] «ةبحاص الو ُهل ّدلو الو ءيش
 لك ىلع وهوؤ» .هل كيرش ال هدحو هودبعاف
 لك رّبدُي بيقرو ظيفح «لسيكو ءيش
 راهنلاو ليالاب مهؤاكيو مهقزري هاوس ام

 الو ءايندلا يف همراصبألا هكردت الؤف : ١٠١

 نوطيحُي الوؤ» :ىلاعت لاق أ «لوقعلا هكردت

 راصبألا هكردت نأ نم مظعأ وهو «ًاملع هب

 اهب طيحُي «ٌراصبألا ُكِردُي وهو .لوقعلاو

 وهو ءاهقلاخ هّنأل هيلع يه ام ىلع اهملعيو
 ءاهجارختسال ٌفيطللا 4 ريبخلا فيطللا

 نم ٌرئاصب مءاج دقإل ١١: 4 اهناكمب ريبخلا
 اهيلع لمتشا يتلا يهو ججحو تانّيب «مكبر
 يع نمو هيفنلف رصبأ ْنَمف نآرقلا
 انأ اموإذ هيلع هلابو دوعي امّنِإ «ابيلعف

 انأ امّنإ «بيقر الو ظفاحب © ظيفحب مكيلع

 ءاشي نم لضُيو ءءاشي نم يدب هللو ٌعْلبُم
 نم «تاسيآلا فرص كلذكوإب : ١ءه

 ءاهرّسفُتو تايآلا حضوُت ا ديحوتلا نايب

 اذه] َتمّلعتو تأرق «َتْسَرَد اوُلوقْيلو»
 ّقحلا َنِإف اوؤاش امب اولوقيلف :يأ] «[ريخلا نم
 هحضونلو «نوملعي مرقل ةتيبئلو» [ْنَيب
 غبتا# : ٠١5 هنوُعبتيف قحلا نوملعي موقل

 ٍفتقاو ب هب لتقا «كّبر نم كيلإ ّيِجوأ ام

 ةيزم ال يذلا قحلا وه هنإف «هب لمعاو ُهَرْثأ
 ,وه الإ َهلإ الإ» يذلا َكّبر نم هّنأل ىيف

 ىتح مهاذأ لمتحا 4نيكرشملا نع ضرغأو
 ولوإف : ٠ ٠ مهيلع كَرصنيو كلل هللا حتفي

 ظفحت (ًاظيفح مهيلع ٌكانلعج اموإف ء[هتئيشم نع ًاجراخ ءيش نوكلا يف .نوكي ال :يأ] «هؤاشي اهف ةمكحلاو ةئيشملا ٍهللب «اوكرشأ ام هللا ًءاش

 هللا نوُد نم نوعدي نيذلا اوُبْسَت الوإل : ٠8 ١٠١ غالبلا الإ كيلع ْنِإ ءمهرومأو مهقازرأ ىلع لكوُم «ليكوب مهيلع َتنأ اموإط مهّلامعأو مهّلاوقأ

 ٍةَمَأ لكل اَنَيز كلذكإلا .ةيآلا هذهدللا لزنأف «َكَّبر نوجبنل وأ انتا كبس نع نيهتنتل دمحم اي نوكرشملا لاق ,«ملع ريغب ًاوذع هللا اوُّبْسيف

 6 ٠ 5 ًارشف ارش نإو ءاريخف ًاريخ نإ مهامعأب مهمزاجيف «4نولمعي اوناك امب منيف مهعجرم مهي ىلإ مثل .[ًارابتخاو ًءالتبا :يأ] .«مهلمع

 َنئِمْوُيَلإِم ةزجعم#(ةيآ مهتءاج نئلإ» ةدكاؤم اناهأ اوفلح نيكرشملا نإ «مهماعأ َدْهَج هللاب اوُمسقأو»

 : تايآلا كنولأسي نيذلا ءالؤهل دمحم اي لق 4هللا

00 
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 7 0020 6 0 هضم مر ل وعر م
 اًذإاَهَنَأ حُدَكعَمَماَم هللادنعتتيال | امنا لق ام ننِموَم

 1 فد 3 02000006

 بليقنو (3] نونمؤد ال تَءاَج

 .نوُدّدرتي مهرفكو مهالض يف مهكرتن «درهمعي مهنايط يف مهر «نونمّؤُي الف ةيآ لك مهتءاج ولو «٠ «ناميالا نيبو منيب

 ,يكرشملا ةهلا بس نع نينمؤملاو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا ىهم : ريثك نبا لاق ١١8 : ةيآلا

 . مهناثوأ اوُبسي نأ هللا مهاهتف « كّبر نوجبنل وأ انتملأ كلبس نع نييتنتل دمحم اي : اولاق ةيآلا هذه يف سابع نبا نع ءاج 6 # وه الإ هلإ ال هللا ]ف وهو نينمؤملا هلإ بسب نيكرشملا ةلباقم
 : لاق ؟ هيدلاو لجرلا ٌٍبسي فيكو هللا لوسر اي : اولاق « هيدلاو بس ْنَم نوعلم : : لاق هللا لوسر نأ حيحصلا يف ءاج ام اهنم حجرأ ةدسفمل ةحلصملا كرت وهو : ليبقلا اذه نمو

 . « همأ بسيف هَّمأ بسيو هابأ بسيف لجرلا بأ ٌبسي»

 دنع ُتايآلا امْنِإ لق ءاهتقدصيل 4 اجب

 ءاش نإو اهب مءاج ءاش نإ هللا ىلإ تايآلا هذه عجرم امّنِإ ؛ىدهلا ليبس ىلع ال ًادانعو ًاتنعت
 لوحن «ةّرم َلَوأ هب اووي مل ا مهّراصبأر مهتدشأ ُبلقنوإل : 1١١ ؟4نونمؤُي ال تءاج اذإ اهنأ» مكيردُي امو «مرعشُي اموز» .مككرت

 يهو « اهنم رعي اون 2 أ ةدسفم هيلع بترك هنأ الإ , ةحلصم هيف ناك نإ



 ارتحل مكوة حسبنا يكرم
 نو اَهاَمَِنَأدَلِإأَ ٍك اوممومل اون كام لبق ع لا

 ب رو

 اوُدَع يب لحِل اَمْلَعَج َكدَكَو ا َنوُلَهجي هَ
0 

 توإَمَو هرم ةلَْفاَم كير هَسَولَو روح ِلَوَفْلا

 َوَرْخَلل ابكت وْممْؤُمال نبل أهَدِعَقَأ هَل َمْصلَو 9
 هي مف سس هع هذ

 مَساربَعفَأ 3 ه9 تم

3 

 روفرَيَفُم هَ 214 5-8
 ِرَفَم مهام ًاوفِرتَفِيلَو هوَصَرَبلَو

 0 ا
 201 اضْفم بنك 1 آر نأ اوهَو امص 5

 2ص 0 لا م سر ع هس وس حس رس 00104

 قحاب َكْيَر نم ل لدم مَ أ نوملعي بنكل اوه 20
1 

 قرص 2 كيوت َمِلِكَتَسَت مو 9 نيرامملا برم د او

 ل صج و و الس صلع هس همه هم

 نِإَو 09 ميلعلا ءيِمَّسلا وهو 5000
3 0 
 ع
 م
 !ٍِ ريس اس الاف صرخ خف م. ل

 وه كيد 7 َنوُصوال امه نونو
 اوعبلي

 4 ل ” معرب ار ذص 7

 09 تيركهمْلابم وهو هس نحل ِضينَملع
 نيمو ْمُهوِإِلَعمأ مم كذاَعِْأولعَق روج هس - أ 70 01 أ 2-6
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 ةكئالملا مييلع اناّرن ول «قوملا ُمُهِمَّلك
 مهملكو ءاولأس امهللا نم ةلاسرلاب مهربخت

 «لسرلا هب مهتءاج ام قدصب مهوربخأف ققوملا
 انضرع ول 4 ءيش لك مهيلع انرشحوإل

 الإ اونمؤيل اوناك ام ءهب مهوؤاج ايف لسرلا
 لب «مهلإ ال هيلإ ةيادهلا نإ يهللا ءاشي نأ
 نكلوإ» «ءاشي نم لضْيو ءاشي نم يدب

 انلعج كلذكوإل :١١؟ ُيَنولِهْجَي مُهَرتكأ

 اكو 4ٌنحلاو سنإلا َنيِطايش اًودع ّيبن لكل
 اًضيأ كلبق نم يبن لكل «ءادعأ دمحم اي كل
 ىلإ مهّضعب يجوُيإ» ءكلذ كنزحي الف «ءادعأ

 خلا نيطايش روش لوقلا فخ ضع
 نيزملا لوقلا سنإلا نيطايش ىلإ نوحوي

 نم هعماس رتغي يذلا قّوزملا وهو ؛,فرخزملا
 كلذو «هولعف ام َكّبِر ًءاش ولوإ» «ةلهجلا
 مهعدف «نورتفي امو مُهْرَدْقِط «هتئيشكب هلك
 كيفاك هللا ْنِإف هللا ىلع لكوتو «نوبذكي امو

 «هيلإ َيِغْضَمْلوظ ١17: مييلع كرصانو
 نونمؤُي ال نيذلا ةدفأ» هيلإ ليمتو

 بولق :يأ .مهوقعو مهولق «ةرخآلاب
 امنإو هوديربو هوبي و ريل 010 «ني رئاكلا 0 2 0000 .

 7 ام . اور قلو) عقرخآلاب نمْؤُي مهل
 نوبستكُم مه ام اوُبتكيلو 4نوُفِرَتَقُم

 ءالؤف لق (أمكح يأ هللا ريغفأ) : ١1
 ينيب ًامكح يغتبأ هللا ريغفأ : نيكرسفملا
 بايكلا ُمُكيلإ لزنأ يذلا وهوا مكنيبو

 ءايبنألا نم كب ِتا اراشبلا نم مهدنع امب #قحلاب كّبر نم ُلْرعُم هنأ نوملعيإ» ىراصنلاو دوهملا نم «تباتكلا مهانيتا ١ نيذلاوإ» ؟ًانيبم 4ًالّصفُم

 «ًالذعو ًاقذص كبر ةملك تّقوإ : ©١1١8 [هيف ةلخاد ُهُيمأو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلل باطخلا] ؛ «نيرتمُلا نم نوت الفإل ءنيمّدقتمل

 ©ٌيمسلا وهوإ» «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ىلاعت همكح ىلع بقعي دحأ سيل 4هتاملكل َلّدبُم الف ءرمأو مكح ايف ًالدعو «ربخأو لاق ايف ًاقدص

 مدآ ينب رثكأ لاح نع ىلاعت رخي هلل ليبس نع َكوُلِطُي ضرألا يف نَم َرثكأ ْعِطْن ْنإو» : ١١5 مهتانكسو مهتاكرجب ميلعلاإ» هدابع لاوقأل

 نإ : /١١11 لطاب نابسحو ةبذاك نونظ يف مه امّنِإو مهرمأ نم نيقي ىلع اوُسيل 4نوصرخي الإ مه ْنِإو َّنظلا الإ نوُعبتي نإ «لالض هنأ

 متنك نإ هيلع هللا مسا ركُذ امم اولكفإل : ١١8 كلذل مهرس «نيدتهملاب ُملعأ وهوإ» «كلذل ُهُرَسْيف (هليبس نع لِضي ْنَم ُملعأ وه كبر
 ناك ام هيلع هللا مسا ركذُي مل ام حابُي ال هنأ هموهفمو .همسا هيلع ٌركذ ام حئابذلا نم اولكأي نأ هدابعل وللا نم ةحابإ اذه «© نينمؤم هتاياب

 .بصنلا ىلع حبذ امو تاتيملا لكأ نم شيرق ٌرافك هحيبتسي

 مق » : لاق ءال : تلق ؟(« تيلص له رذ ابأ اي : لاقف تسلجف دجسملا ين وهو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأ : لاق رذ يبأ نع دمحأ مامإلا ىور ١١5 : ةيآلا

 . ثيدحلا مات ركذو « معن 0 : لاق ؟ نيطايش سناللو هللا لوسر اي : تلق « « نجلاو سنالا نوطايش رش نم هللاب ذّوعت رذ ابأ اي 9 : لاقف « تسلج مث تياصف تمقف لاق « « لصف

 . 1517/ ؟ج ريثك نبا ريسفت/ . ؛ سنإلا نيطايش لثم مهنولضي نيطايش نجلل َنِإ » : لاق هنع كاحضلا ةياور نم سابع نبا نع اذه وحن متاح يأ نبا ىورو



 مما َركْذ امم اولكأت الأ مكل امو :
 «مكيلع مّرح ام مكل لّصف دقو هيلع هللا
 الإإ .هَحّضوو مكيلع مّرح ام مكل نيب دق
 هّنإف رارطضالا لاح يف الإ 4هيلإ متررطضا ام
 ةلاهج ىلاعت نيب مت .متدجوام مكل حابي

 نوط :لاقف ةدسافملا مهئارأ ٍِق نيكرشملا

 كبَر نإ ملع ريغب مهئاوهأب نوُلِضُيَ ًاريثك

 مهئادتعاب ملعأ وه «نيدتعملاب ملعأ وه

 مثلا رهاظ اورذوإ 7١ ١: مهئارتفاو مهبذكو
 نإ .ةينالعلاو ٌرَسلا يف هتيصعم «؟هنطابو

 اوناك امب نوزجيس مثالا نوّبسكي نيذلا

 هللا نإ ًايفخ وأ ًارهاظ ناك ءاوس 4نوفرتقي
 مل اَمِم اولكأت الون :١؟1 هيلع مهيزجيس
 لِدُتسا «قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذُي

 مل اذإ لت ال ةحيبذلا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب
 .ًاملسم حاذلا ناك نإو ءابيلع هللا مسا ركذُي
 مهئايلوأ ىلإ نوُحوُيل نيطايشلا نإو#
 هولكأت الف هللا يذ ام :نولوقي «مولِداججيِل
 الو ءملتق ام نولكأت ؛هولكف متن مكبذ امو

 مكنإ مهوُمُتعطَأ نِإوظ ؟هللا لتق اّمِم نولكأت

 اذهف «هريغ هيلع متمّدقف هريغ لوق ىلإ هعرشو

 مهّرابحأ اود :ىلاعت هلوقك «كرشلا وه

 دقو .ةيآلا هللا ٍنوُد نم ابابرأ مهَئابْهُرو

 متاح نب يدع نع اهريسفت يف يذمرتلا ىور
 لب» :لاقف «مهودبع ام هللا لوسر اي :لاق 9

 «لالحلا مييلع اومورحو «مارخلا مط اولحأ مهنإ

 1 «مهايإ مهتدابع كلذف مهوعبتاف

 هبرض لثم اذه «هانييحأف اَنْيَم ناك ْنَمَوَأل
 فيكو كلسي فيك يدتبي «سانلا يف هب يشمي ًارون هل اناعجوإلل ءناميإلاب هللا هايحأف ءًاكلاه ةلالضلا يف :يأ ءأتيم ناك يذلا نمؤملل ىلاعت هللا

 وه امم صلخم الو ٍذقنُم ىلإ يدتبي ال «اهنم جراخب سيلإ تالالضلاو تالاهملا 4ٍتاملظلا يف ُهلَمَم ْنَمكإ» «نآرقلا وه رونلاو ءفّرصتي
 ١787: وه الإ َهلإ ال ةغلاب ةمكحو وللا نم أرق ةلالضلاو ةلاهجلا نم هيف اوناك ام مهل اًنَسَح «نولمعي اوناك ام نيرفاكلل َنّيُز كلذك» ءهيف
 ىلإو «رفكلا ىلإ ةاعدو ًءاسؤرو نيمرجما نم ٌرباكأ دمحم اي كتبرق يف انلعج امو «ابيف اوزكمي ايِمرْجُم رباكأ ٍةيرق لك يف انلعج كلذكوإ»
 مهركم لابو دوعي امو 4 نورعشي امو مهسفتأب لإ نوركمي اموؤت .ةبقاعلا مه نوكت مث كلذب نولتبي كلبق نم لسرلا تناك كلذك ؛كتوادع

 ةججحو ةيآ مهتءاج اذإ وللا ُلْسُر قو ام لفم ىَتْوُن ىتح َنمْؤن نل اوُلاق ٌةيآ مهتءاج اذإوإو : ١١ 4 مهسفنأ ىلع الإ هولضأ نَم م مههالضإو كلذ

 نم اه حلصي نّمو هتلاسر عضي ثيح ملعأ وه 4ةلاسر ٌلعجي ثيح ُملعأ ُهللاإط ,ةلاسرلاب هللا نم ةكئالملا انينأت ىتح نمو ن :اولاق ةعطاق

 اوناك امبإ» .هلسر عابتا نع رّبكت نمل ىلاعتدللا نم ديعوو ديدب# اذهو «ديدش ٌباذعو هللا دنع ٌراغص اوُمرجأ نيذلا ٌبيصيسو» .هقلخ

 َلَّصف َدَكَو هيلع هَل سار كد اً ولكل ْكلاَمَو

 نو اوكَدإو لإ شور ظضل مال كَلَعَمَيحاَ مك
 يدمي مكرم كبر نعطيه

 م>  >  2 007صد  <

 مالا نوبسكي يذلا نة هَئطاَبَو ِوْثِوْل رهط رو

 ودير ممول ححاناَلَو () َنوفَؤَفِبأ و اكاَمِبَنْوَرَجمَس
 كإ دوحوي تيطكنلاَنَو ٌقْسِقةَئإَ وع ضامس
 505 رسل مك مهومتعُطأ نإ 57 ول دج ْمِهيآَيلْوَأ

 فو يِنَياروُاَملَعَجَو هنأ اًكََمَناَكَََو

 كليدكاهني جرا َسل تطل يهتم سك ل ان
 امنع َكِلدَكَو 9 09 ولم يأ كام سيرف ودك َنْيَز

 انوتهينأو تحتل اكهيم رجم ريك ويوم
 َمهتءاَجاَدِإَو 9 | نونا مشيا [نوُوُكصْنَ وول 2 سس سه
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 م و ع آم 1 2 ا 2 اق هناء 2 د

 هشاوتنال سر ىفوا املشمب قوم ٌٍّقَح نموت نأ اق هياء
 هوفر حور مم دسار 6

 اومرجا نبزلا بدصيسٍهتلاسس ثيحتملعا
 مج ب عرس و م سك ٍ 3 عمر
 او فيون بدير اَرَكَو فاد نعم اغص

1١ 

 .ًادحأ َكّبر ملظي الو ءًاقافو ًءازج ةمايقلا مويدللا نم ديدشلا باذعلاب اولبوتف «نوركمي

 . « اولكو متنأ هيلع اوُمَس : : لاق ؟ال مأ هيلع هللا مسا ٌركُذَأ يردن ال محللاب اننوتأي ًاموق نإ ! هللا لوسر اي : اولاق ًاسان نأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع يراخبلا ىور ١7١ : ةيآلا
 : ا59/ 31ج ريثك نبا ريسفتأ



 خرافي ُهَيدهي نأ هللا ٍدرُي ْنَمفط 6
 هلهسيو هطشنيو هل هرسبي «مالسالل ُةَردص 0 8

 8 < ىو اس اس ذص لس - سجس و 32 1 2 0201

 ذهف هب ناميإلاو ديحوتلل هبلق عسوُيو ءكلذل ةريزمو ملسإلا هر دص نمي هيأ هللادر نمت

 هلضُي نأ دري نمو .ريخلا ىلع ٌتامالع هر هم 7 1

 يف ُدْعّصَي امنأك ًاجرح ًاقيض ُةَردص لعجي ُدَكَضي امك احاَفَيَصْوَر دَص لحوض

 يف رفاكلا بلقل هللا هبرض ّلثم اذه © ءامسلا 7 200 رس جن مو اسس 2

 يف هلثمف «هيلإ ناميالا لوصو نع هقيض ةَّدش تيزلأ دع سجترلا هلل :ءازصتم كلإ وتحرص

 َلضَفَدَد يقيس دير طَرصاَدَحَو 9 5-056
 هلوصو نع هقيضو ناميإلا لوبق نم هعانتما

 هزجعو ءامسلا ىلإ دوعصلا نع هعانتما لثم هيلإ 6
 كلذكإل «هتقاطو هعسو يف سيل هّنأل هنع ِش ُ 700 َرْنِعِرلَسل اراد ديد # (3 َن ورك ديو وكل تيل

 وسوي ال نيذلا ىلع سجرلا هللا لعجي عم دس عرس عر اس سرع ل
 ١ ًاقيض هلالضإ دارأ نم ردم لا لمج 5 تي فزاع ز نلح انكر

 ًاَرشْعَمْلي
 هواَملَو

 اذه «يقتسم كبر طارص انهو 11 2 فا
 هل رش 0 هل حاس اس ىف حاس اس دس حاس ع سَ

 طارص وه دمحم اي كل هانعرش يذلا َنيّدلا لاةمئاقو يعيش قنا ضل
 مج 1 -1 سس

 لن

1١ 

 م ل راسي ١ ىك تسع . < ا 200 2ع ل مل هس موقل ٍتايآلا الصف دقإ» مقتسملا كبر
 مهف هل نمل اهانيبو اهانحضو «نوُركَذي هكدا ور وثم راتلا لاقانل تلجأ
 مهلإ» ١: 717 هلوسرو هللا نع لقعي يعوو و 7 جس حس َضَعَب ليون َكِلدَكَو (2) وع اع ميك ًَكَيَر

 موي ةّنحلا مه «مهّبر دنع مالسلا ٌراد و 22100
 رادب انهه ةّنجلا هللا فصو امّنِإو «ةمايقلا اى و ٌنْلاَرَسْعَمْي + ((9) نوم كي اوناكََمِي

 طارصلا نم هوكلس ايف مهتمالسل مالسلا مس ل هلس و . ل وليا مك 1 هد

 جاجوعالا تافا نم اوملس امكف ؛مقتسملا ءاعلب ورزنو ياء مكسياع صفي كتل
 لس د ص ل س7 م وتعين دادس حس ه3 1 دص

 متلو وهوإل مالسلا راد ىلإ وضفأ ذل هوي ا ا ساواكاَدع كي و
 «نولمعي اوناك امبإط «مهرصانو مهظفاح م 2

 هّنمب ةّئحلا مهباثأو ةح اصلا مهلامعأ ىلع ءازج كلذ © يي أ يشل ءاوثوتم

 مهرشحي مويوؤ» : 5١م هناحبس همركو 2 2000 و

 نيذلا سنإلا نم مهءايلوأو ّنحلا ينعي (ًاعيمج © َنوُلِفَع اَهلَهَأَو لطب ىرقْلا كلهم كبَر نْكَيَمَلَنأ

 يجوُيو مهنوُعيطيو مهب نوذوعي ايندلا يف اوناك 37

 ارورغ لوقلا فّرَحُر ضعب ىلإ مهضعب

 انّضعب ٌعتمتسا اّبرإ» كلذ نع نيبيجُم هلل «سنالا نم مهؤايلوأ لاقوإ .مههالضإو مهئاوغإ نم «سنالا نم مترثكتسا دق ٌنحْلا ّرشعم ايإل
 وأم 46 اوم زان لاقإل توملا ينعي «انل تلجأ يذلا انلجأ انغلبوإب 2 ٍمهتناعتسا يف مهاّيِإ مهميظعت نم سنالا نم نجلا لاني امب * ضعبب

 يف هللا ىلع مكحي نأ راحأل يخبني ال ةي ةيآلا هذه نإ :سابع نبا لاق . «ملع مكح لو نإ ل ءاش امال اف نيدلاخإف هانإو تأ ملزم

 مكنوُرِذَُيو ينايآ مكيلع نوُصقي مكنم ْلْسَر مكتأي ملأ سنإلاو نجا رشعم ايف ها سل
 دق لسرلا نأ انررقأ #انيسفنأ ىلع اندهش اولاقإم «مهأسي ثيح ةمايقلا موي سنالاو ّنحلا يرفاك هب عّرقي هللا نم ٌعيرقت اذه ؟كاذه مكموي َءاَقِ

 «نيرفاك اوناك مهنأ مهيسفنأ ىلع اوُديشو ايندلا ٌةايحلا ُمُهتَرغوإ» :ىلاعت هللا لاق «ةلاحم ال نئاك مويلا اذه نأ ُكَءاَقل انورذنأو كتالاسر انوغب
 كبر نكي م نأ كلذ : ٠١ ايندلا يف نيرفاك اوناك مهنأ ةمايقلا موي مهسفنأ ىلع اودهشو «لسرلا مهيذكتب اوكلهو ايندلا مهتايح يف اوطّرف دقر
 لسرلا لاسرإ دعب الإ ًادحأ انبّذع امو مألا ىلإ اناذعأ نكلو «ةوعدلا هغلبت مل وهو هملظب ًادحأ ذخاَوُي , ال «(نوُلِفاغ اهلهأو ملظب ىرقلا َكِلْهُم

 .مهلإ
 . هيلإ لزني نأ لبق توملل ٌدعتساو « هتعاط ىلع لبقأو ىلاعت هللا ىلإ بانأ نمل الإ كلذ نكي الو « ٌحسفناو حرشنا ناسنإلا بلق مالسإلا رون لخد اذإ !؟8 : ةيآلا

 اك كيلإ انيحوأ انإ » : ىلاعت هلوق سنإلا نم مه امّنِإ لسرلا نأ ىلع ليلدلاو . علسُرلا ُلُسُر مه رذّتلاو ] . رْذتلا ّنحلا نمو « مدآ ينب نم ُلْسُرلا : سابع نبا لاق ١ ”: ةيآلا

 - # باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجو إف مهاربإ نع ىلاعت هلوقو « لسرلا دعب ةجح هللا ىلع ساّنلل نوكي العا نيرذنمو نيرشبم ًالسر لف - هلوق ىلإ # هدعب نم نّييبتلاو حون ىلإ انيحوأ



 لكلو 4«اوُلِمع امي ثاجرد لكلو» ةلضن
 لزانمو بتارم هتيصعم وأ هللا ةعاط نم لماع
 ًاريخ نإ اهب هبيثيو اهايإ هللا هغّلبي هامع نم

 لفاغب كبر اموإ» ءأّرْشف ارش نإو ءأريخف
 دمحم اي مهلمع نم كلذ لك 4 نولمعي اًمع

 دنع اهيلع مهيزاجيل مهل اهيصحيو كبر ملعب
 وذ ٌّيغلا كُبروإظ *"١: هاّيإ مهئاقل
 هقلخ عيمج نع ينغ دمحم اي كّبرو «ةمحرلا

 عج يف هيلإ ءارقفلا مهو هوجولا عيمج نم

 أشي نإإ» ءمهب ميحر كلذ عم وهو «مهلاوحأ
 نم فلختسيوإل هّرمأ متفلاخ اذإ (مكبجذُي
 نولمعي نيرخآ ًاموق ءاشي ام مدعب
 مرق ٍةَيَرُذ نم عأشنأ مط هتعاطب
 نورقلا بهذأ 6 كلذ ىلع رداق وه «نيرخآ
 ءالؤه باهذإ ىلع رداق وه كلذك لوألا
 اشي ْنِإإ» :ىلاعت لاق ا .نيرخآب نايتإلاو
 هللا ناكو نيرخآب ِتأيو سانلا اهّيَأ مكْبِهَذُي
 نودعوت ام نإ :14 «ًاريدق كلذ ىلع
 نأ دمحم اي مهربخأ «نيزجعمب متنأ امو ِتآل
 «ةلاحم ال ٌنئاك داعملا رمأ نم هب نودعوت يذلا

 مكتداعإ ىلع ٌرداق وه لب هللا نوزجعُ ال متنأو
 مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لقط : "8
 ٌديدمب اذه «نوملعت فوسف لماع ينإ
 ىلع اورمتسا :يأ ؛ٌديكأ ٌديعوو ٌديدش
 ىلع مكلأ نونظت مثك نإ مكتيحانو مكعقيرط
 «يجبنمو يتقيرط ىلع رمتسم انأف ءىده
 رادلا ةّيقاع هل نوكت نَم نوملعت فوسفإل

 ءمكل وأ يل نوكتأ «دوملاظلا ٌحلْفي ال هن

 هللا تاولص هلوسرل ةدوعوم هللا رجنأ دقو

 رد امم ول اولعجوإل : 5 دابعلا نم هيفلاخع يصاون يف ُةمكحو دالبلا يف هنكم لاعت هّنإف :يأ هيلع:

 2 رو اس اس لس عل

 توني كدت ةمكاتن تجر لتصل

 احكيذإ و َةَمحَتلَا وذ مْ

 معسل

 526 سم م

 كبروا( تن

 كَان ثكحرأم ٌفِلْظَسسَسَو مكحَبهُد

 اَمَسِإ © تح هركحاآ وَ ةكيرذ ني محن

 دب سد رم 011 هو ع

 ٍمَوَميْل 9 َترِجعَمِيم تن أآمو بكل تودسعؤت
 ردك سس ع سس ا ا أ ل مص

 َتوُمَلَعَت َفْوَسَف لِماَع 3 لعاولمعا
 ءىيد و

 عطلت

  0م4 ١

 دص 0

 مهند ٌمهّيَلعأ أوُسِيَلَسِلَو ٌمُهَوُدَرَيِل ريل مهؤاكَرش
 0 تورَكَفَياَمَو َمُهَرَدُف هوُلَعَفاَم هلل للا اس 20 0

 لع

 ةيئاسلاو ةرجبلا مهومأ نم نومي اوناك .«وياكرش لإ يب وق ف ناك اوفا ىلإ لمي الف يتكرشل ناك اه انكرشل اذهو مهمصو

 .ًاءزج نئوللو ًاءزج هنم هلل اولعج ةرث تناك وأ ًاثرح اوُنَرَح اذإ اوناكو هللا ىلإ ةبرقاهنومّرحُي مهْنأ نومعزيو ناثوألل هنولعجيف ؛ماحلاو ةليصّولاو
 "ا / هل ءيش لكو كلملا هلو ُةقلاخو ُهُكِلَمو ءيش لك بر وه ىلاعتللا َنأل ءمسقلا ًالوأ اوأطخأ مهّنإف ؛نومسقي ام ءاس «نومكحي ام ًءاسؤل

 .راعلا ةيشحن َتانبلا َدَأَوَو قالمإلا ًةيشح مهدالوأ ّلتق ءالؤهل نيطايشلا تنّيزو «مهؤاكرش مهدالوأ لعق نيكرشملا نم ربثكل ني َنْيَز كلذكوإ

 ناك «هولعف ام هللا ءاش ولوإ» «[مهل ىضترا يذلا مهنيد يف مهوككشميل :يأ] .«مهتيد مهيلع

 هيف مه امو مهعدف 4« نورتفي امو مهرذفإب «نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي الف كلذ يف ةماعلا ةمكحلا هلو انوك هتدارإو ىلاعت هتقيشمب عقاو اذه
 اوُسيليلوط ء[مهوكلهُيِل :يأ] ؛4مهوُدزْيلط

 نأ يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج دقو . هتثعبب مهنع تعطقنا مث ليلخلا مهاربإ لبق نيملا يف تناك ةوبنلا نأ سانلا نم دحأ لقي لو هتيرذ يف مهاربإ دعب باتكلاو ةوبنلا رصحف ح

 . 177/ 7ج ريثك نبا/ . سنإلاو نحلا يأ © نالقثلا هيأ مكل غرفنس 9: ىلاعت هلوق اهيفو نمحرلا ةروس مهيلع الت هللا لوسر

 مذ اذ اذه «ًابيصن ماعنألاو كرا نب



 « رجح ٌثرحو ٌماعنأ هذه اولاقوإ» : 4" ١

 ءاشن نَم الإ اهمعطَي الل ؛ «مهتلآل اهورجتحا

 نَم الإ معطي نأ مارح :نولوقي « مهمعزب نَماَلِإ آهمعطيال ل *جح ٌتَرَكَو متع ءوزلهْأولاَفَو

 ةريحبلا «اهروهظ تمّرخ ٌماعنأوإ» ءانعش

 اتا ة ل ا

 5 2 دوغ خا اس نو م 2000 1 0000

 ٌماعنأوإ «ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو 2 ٌمكعَأَواَهَرْوُهظ َتَمَرحمدَمتَأَو مهمعرع

 ىلع «هيلع ًءارتفا ابيلع هللا مما نوركذي ال 1 2 سرس 1: اس ا ا 002
 » 71 هلأ

 نيد لإ كلذ مهدانسإ يق مهنم ًابذكو هللا أون امي مهيِرجسَسم هيلع ار اهتلعد رسما

 «نورتفي اوناك امب مهيزجيسإ» «هعريشو هللا نال أ هند 538 أ ةاَمْأوُلاَقَو 9 كرو 1 جك وعي 2

 ماعنألا هذه ٍنوطُب يف ام اولاقوإ» : 9 عرس عل ل
 ىلع هنومّرحُي اوناك «نبّللا «انروكذل ةصلاخ نإ جور هع نحن انروكحرإ ةصِاَخ

 لع مرحموإل .مهثاركذ هبرسشيو مهئانإ و و ماس سل مام مب 2 حي

 ًاركذ تدلو اذإ ةاشلا تناكو «انجاوزأ هنإمهفصو مهيزحيس 2 ديِفمهف ةَنِيم
 تناك نإو ىاسنلا كود لاجرلل ناك ,هوخذ 0 َدْلَو 5 م 9 َنَدَلاَرِي 0 0 ٍط ميكحَح

 ههه م هس عصي 1 000 7 034 هس ذأ مهف ةتيم نكي نإوإ» ءجيذت ملف ثكرُت نأ

 لاجرلا هلكأ ًةتيم تناك نإو «ءاكرش هيف 5 هللا 2 را امل امهَف يف مرر امأويَرَكَوِرث ريِعياَهَفَس

 مرق «مهفصو مهيزجيسإلل ىلسنلو * 0 7م 2+ < اج
 هلاعفأ يف «مكح هّنإإ ءكلذ يف بذكلا ىزااوهو # 79 تبرتهمأ ثاَكحاَمَو أوُلَصَصَدَم
 نم هدابع لامعأب «ملعإل «هعرشو هلاوقأو الت َلْخَل و 1 ٍتَدَسورعَم غو تن ٍتدَش ورحم تس هيه 6

 ٠ 4 ١: ءازجلا متأ اهيلع مهيزجيسو ءرشو ريخ
 20 :٠ سوو عير # .٠ 5 لل و لامس 0 00700 00 0202 6 2 ا

 ريغب اهفس مهدالوأ اولتق نيذلا ٌريسخ دقإ اينكتن كراقألاو بو او لكا اغلنخم

 هللا ىلع ًءارتفا هلا ْمُهقزر ام اومّرحو ملع رس حرم ري سس 9 هل اس هس سس حي ل هس 0 - اي

 ايندلا يف ليعافألا هذه اولعف نيذلا ريسخ دق موي هقحاوتاءور ةااذ و هر 3نمأ دي

 ع 20 8 . سي 0 روج <>

 ٍمهدالوأ اورسسخف ايندلا يف امأ «ةرخالاو 14 تف ب . 11 0 الدَك كا تذالو و داصخح

 أوسأ لإ نوريصيف ةرخآلا يف اًمأو « «مهلعقب 0 م 2 س6 ْ

 اوُلض دقإل «مهئارتفاو هللا ىلع مهبذكب لزانملا ككاو ةومَح مكعتألا مو

 م ©

 يذلا وهوه :141 « نيدسهم اوناك امو 0 هي ُنيِضفْرعْلَتِإَن دطْعصلاَت 0 وع ا ودّ
 «تاشورعم ريغو تاشورعم تانج اشنا

 نم لابجلاو ٌريلا يف جرخ ام تاشورعملا

 اذإ هرث نم اوك «معطملا يف هباشتم ريغو رظنملا يف هباشتم «هباشتم ريغو ًابباشتم َنامّرلاو توتيزلاو هلكأ ًافلتخم عرزلاو لختلاو» «تارقلا

 نع دواد وبأو دمحأ مامالا ىور .ٌدحاو ةرشع لك نم «هليك ملعُيو لاكي َموي ةضورفملا ةاكرلا (هِداّصح موي ُةَفح اوثاوإط «هبنعو هبطر نم هجر

 ٌديج هدانسإ اذهو .نيكاسملل دجسملا يف ىّلعُي ونقب رقلا نم قسوأ ةرشع ًذاج لك نم ّرمأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبا نأ هللا دبع نب رباج

 حيحص ينو ٠ .ءيش لك يف فارسالا نع يبن وهو .فورعملا قوف اوطعتف ءاطعالا يف اوفرست ال 4نيفرسملا ٌبحُي ال هنإ اوُقرست الوإو .يوق

 مكل أشنأو «ًأشْرْفو ةلوُمَح ماعنألا نموإل : ١15 * (ةلّيخَم الو فارس ! ريغ نم اوُسبلاو اوُبرشاو اولك» :[دانسإ الب ُةركذ :يأ] ًاقيلعت يراخبلا

 هللا اهقلخ اهلكف ءماعنألاو عورزلاو راثلا نم هلا مكقزر امم ولك .نوباحتو نولكأت ام وهو «شرفو «نوبكرت ام وهو ,ةلومح وه ام ماعنألا نم
 نإ :ىلاعت لاق اك ءمكل ةوادعلا رهاظ «سانلا اهْيأ 4نيبُم ٌودع مكل هنإ) «هرماوأو هقيرط «ٍناطيشلا ٍتاوطخ اوُعبَتت تن الو كل ًاقزر اهلعجو

 .«ريعسلا باحصأ نم اونوكيل ُهَبْرَج وُعدي امّنِإ اودع ُهوُدِحَتاف ٌودع مكل َناطيشلا

 ناكو هوميذ ًاركذ تدلو اذإ ةاشلا تناكو مهئاركذ هبرشيو مهئانإ ىلع هنومرحي اوناك نبللا وهف . ةيآلا 4 ماعنألا هذه نوطُب يف ام اولاقو ف سابع نبا نع يفوعلا ىور ١08 : ةيآلا

 . 180/ 7ج ريثك نبا/ . كلذ نع هللا ىبنف « ءاكرش هيف مهف ةتيم تناك نإو جيذت ملف تكرُت ىثنأ تناك نإو ءاسنلا نود لاجرلل
 هنأ كش الو ءيش لك يف فارسإلا نع ىهن هنأ : ريرج نبا راتخا مث « مكبر اوصعتف ةقدصلا اوعنمت ال : لاق © اوفرست الو ] ىلاعت هلوق يف بيسملا نب ديعس ىور ١4١ : ةيآلا

 نم هيف امل لكألا يف اوفرست ال يأ « لكألا ىلع ًادئاع نوكي نأ 6 اوفرست الو هداصح موي هّمح اوتآو أ اذإ هرث نم اولك 9 : ىلاعت لاق ثيح ةيآلا قايس نم ملعأ هللاو رهاظلا نكل حيحص

 . ةيآلا © اوفرست الو اوبرشاو اولك 9: : ىلاعت هلوقك ندبلاو لقعلا ةرضم
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 نمو نينثا ٍنأضلا َنِم جاوزأ ةيناثإل : “١4

 4 نييننألا مأ مّرح نيَركَذلآ لق نينا
 اوناك اهف مالسالا لبق برعلا لهجل ناب اذه

 ًاعاونأو ًاءازجأ اهولعجو «ماعنألا نم اوُمرح
 نم كلذ ريغو ًاماَحو ةليصوو ةبئاسو ةريجُب

 مّرحُي مل ىلاعت هّنأو ءاهوُعدعبا يتلا عار اونألا

 اهلك لب اهدالوأ نم ًاكيش الو كلذ نم ًائيش

 ًابلحو ةلومحو ًابوكرو ًالكأ مدآ ينبل ةقولخم
 تلمتشا اَمأإ» .عفانمل هوجو نم كلذ ريغو

 :مطوق يف مولع ذ در «نييثنألا ماحرأ هيلع

 انروك ذل ةصلاخ ماعنألا هذه ٍنوطب يف امو

 نإ ملعب ينوينإ» .#انجاوزأ ىلع ٌمّرحُمو
 فيك نيقي نع ينوريخأ 4نيقداص متنك
 ١: 4 ع؟هميرحت متمعزام مكيلع هللا مرح

 هذهف «نينثا رقبلا نمو نينلا لبالا نمو
 ريما سد نيتثا ٍناَضلا ند ل ةعبرا

 ؟4نيدأل مأ مرح نيك لآ 1 .[جطوأ

 ىلع الإ ! محلا ٌلمتشي له ؟4نيأل ٌماحرأ

 نول ًاضعب نوُمّرَحُت مِلَف ؟يثنأ وأ ركذ

 ْنِإ ملعب ينوئينإ» :هناحبس لاق اكو !؟اضعب

 3 مأل .لالح هلك ؟#نيقداص منك

 ايف مع كم ؟كاذه هللا مماَضو ْذِ ءادبش

 هومّرح ام ميرحت نم هللا ىلع هورتفاو هوعدتبا
 هللا ىلع ىرتفا مم ُملظأ ئمفإ» «كلذ نم
 دحأ ال ؟4 ملع ريغب سانلا َلِضيِل ًابذك
 ٌموقلا يدب ال هللا تإإ» ءههنم ُملظأ
 ُهَدبع ًارمآ ىلاعت لوقي ١: 48 4نيملاظلا

 ىلع ًامّرحم يفإ ّيِجوُأ ايف ُدجأ الإ هللا ىلع ًءارتفا هللا مهقزر ام اومّرح نيذلا ءالؤه دمحم اي لقط :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمح ُهَلوسرو

 هنإف ريزاخ مح وأ ًاحوفسم ًامد وأ ةتيم نوكي نأ الإإل [:يأ] هذه ىوس ًامارح ممّرح ام ًائيش دجأ ال : يأ .هلكأي ,لكأ «همعطي ٍمعاَط
 نمفإ# .[قسفلا باب يف هلغوتل اقسف هب هللا ريغل لِهأ ام ىّعت .هلبق بوصنملا ىلع فوطعم :اقسف وأ] ,كوب هللا ريغل َّلِهَأ ًاقسف وأ سْجر

 هل ٌروفغ هللا َنإف ؛ناودع الو ريغبب سّيلتم ريغ وهو هللا مّرح امم ٍءيش لكأ ىلإ رطضا نم «محر ٌروفغ كبر َنإف داع الو غاب ريغ ٌرطْا

 ١: 45 هب سب ال مدلا هطلاخ يذلا محللاف .دوبيلا هعبت ا[ قورعلا يف ام سانلا عت ةيآلا هذه الول (ًاحوفسم أمد وأإ» :ىلاعت هلوقو .هب محر

 ماعنلاو لبالاك ؛عباصألا قوقشم نكي مل ام ريطلاو مثاهبلا وهو رفظ يذ لك دوبهلا ىلع هلل مرح «ٍرفظ يذ لك انمّرح اوُداَه نيذلا ىلعوإ
 «موحشلا نم رهظلاب قلع ام (امهُروُهَظ تلمح ام الإ «نيتيلكلا محشو برغلا (امهَموُحُش مهيلع انمّرح منغلاو رقبلا َنِموإ» .طبلاو زوألاو
 هانالحأ دقف مظعب موحشلا نم طلتخا ام الإ « مظعب طلتخا ام وأب .ءاعمألا ايفو «رادتساو عمتجاف نطبلا نم يوحت ام يهو ايا وأ

 ْتْلِجأ ِتابّيط مهيلع انمّرح اوداه نيذلا نم ملظبف9» :ىلاعت لاق ؟ «ميوغب ىلع ًةازاجم هب مهانمزلأ قيبضتلا اذه «مييغبب مهانيزج كلذإ» ءمه

 حر يع و رص سر م عمر م

 09 َفِقدصْمتنك نإ واب وَ نينا مار
 ِنْيَرَكَدلاَ لق نير قل وو نينا لبإلاَنِعَو

 دص حماس خ هء ص

 نيكس ماََِهيلَع تمَّ ِنييَتنَأْل مَ مَّرَح

 رغب سال َل ضل ابرك هدأ لع ىف نَّمِمْملَظأ
 دجأ ال لق 54 تييليللا موقلا ىدهي ال هل َنِإ لع وع 6 2 م هاا | 2 00 رس 0020002 2

2 00 

 2 1 59 | يئن كل

 َمهيَعاَسََرَح و َتَعْلاَوِرَقَبْلا َوَورفظىِز لك
 من اسر افؤل دسم

6 7 1201 

 ا/ 1١

 .ميهيلع كلذ انعرمت نم دمحم اي كانربخأ ايف «(نوُقِداصل انإوإ» ««ًريثك هللا ليبس نع مهّدصبو مه

 . ١3 /9ج ةنسلا حيباصم/ . ؛ ًاثدحم

 ىوا نم هللا َنعلو , هيدلاو َنَعل ْنَم هللا نعلو ء ضرألا ٌرانم قرس نم هللا نعلو « هللا ريغل ت١ ْنَم هللا َنَعل » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم ىور ١ 4© : ةيآلا



 ص

 0 هوجِرَحَسف ولِعنَم نق محدن

 ةَعبلا ُهَجلل همم 7 َنوُصْوخ الإ ٌرْسَأَنِإَوَنطلأ

 كوفلاخ دمحم اي «كوُبذك نإفإ» 41

 لفف) مههباش نّمو دوهولاو نيكرشملا نم
 يف مهل ٌبيغرت اذهو «ةعساو ٍةمحر وُذ مكبر
 ىلص هلوسر عابتاو «ةعساولا هللا ةمحر ءاغتبا

 نع ُهَسأِب ُدَرُي الو ءملسو هلآو هيلع هلل

 مهتفلاخ يف ممل ٌبيهرت «نيمرجملا موقلا
 ًاريثكو .ملسو هلآو هيلع هلل ىلص لوسرلا

 يف بيهرتلاو بيغرتلا نيب ىلاعت هللا نرقُي ام
 ول اوكرشأ نيذلا ٌلوقيسإ» ١44: نآرقلا
 نم انمّرح الو انؤابا الو انكرشأ ام هللا ءاش

 يف نوكرشملا اهب ثبشت ةهبش هذه «ءيش

 ىلع ٌرداق هللا ْنإف ءاوُمّرح ام مهميرحتو مهكرش
 0 همر © | َنيِعَمبَأ كس َدَهَل ضو نيبو اننيب لوحيو ناميالا انمهلي نأب هرييغت

 َدَسهْنَم الَهْاوُدِسَك ناهاَدَه َمَّرَحهَسأَدَأ كوُدَبْمَم

 تيوتا دك سيل ةوخأ حيل مفعم
 ع رج هه 2 دم جرف يو

 لق ## () تول ِرَعَي مهرب مهو ِدَرْآلَأَبَنوبِمؤياَل
 هس هي 7 6م _-

 وبا ردك كحق ْعُكحْبَرمَرَحاَم لأ ألات

 و 00 ا

 َنِي مُكَدَوأاَولدقَتاَلَو نسخ دولا َعَس

 َسِحوَْلوبَرَقَتاَلَو َمُهاَكيإَو ْمُكُفْوَرنَخ قلم
 َىَّلأ ضنلأاولمَص ناو طَباَصَواَهْنِ ا

 7 َنْوهَس لَ وب كدَصَو كلك يحال اسمع
14 

 ,هتكيشمب هنأ لع لدف ؛ةريغي ملف «رفكلا

 هللا اش ولو» :اولاق اذهلو هاضرو

 نم نيذلا َبّذك كلذكإ .«انكرشأ ام

 لبق لض نس لض ةهبشلا هذبب «مهلبق تح

 تناك ول اهّنال ؛ةضحاد ةجح يهو ىالؤه

 رع

 هباقع ميأو ُهَسَأِب هلا مهَقاَذَأ املأ ةحيحص

 رضار هللا نأب « ملع نم دنع له لق
 هورهظتف «انل هوم رختفإو ؟هيف متنأ ايف مكنع

 «لايخلاو مهولا (َّنظلا الإ نوبت نإ) ؟انل

 هلللا ىلع نوبذكت «نوٌصرحت لإ متن نإو»

 رم ل

 دمح اي مه (لقل : ١8 هومديِعد ايف

 يف ةغلابلا ةمكحلا هل 4ةغلايلا جحا هللف»

 ًءاش ولفإب ّلض نَم لالضإو ىده نَم ةياده

 ءاش ولو9» :ىلاعت لاق ا, ,«نيعمجأ ْماَدَه

 نولازي الو» ««ضرألا يف ْنَم َّنَمآل كبر
 «مهقلخ كلذلو كّبر َمِحَر نم الإ نيفلتخم

 «مهعم ذبشت الف اوُديش نإ ءهرْمتمَّرح يذلا اذه ىلع مءادهش اورضحأ (اذه َمّرح هللا نأ نودهشي نيذلا ْمُكَءادَهش مله لقط : ل

 نوكرشي «نولِدعي مهبرب مهو ةرخآلاب نونمؤُي ال نيذلاو انتايآب اوُيَّذَك نيذلا ءاوهأ غبتت الوز «ًاروزو ًابذك هذه ةلاحلاو نودبشي امّنإ مهْنأل

 اوُمله 4لتأ اًولاعتإب .تامكحلا تايآلا نم يهو «ةيآآلا «ًائيش هب اوكرشت د الأ مكيلع مكبر مّرح ام لأ اولاعت لقط : ١6١ ًاليِدَع هل نولعجيو

 هللا ْنِإإَف :ىلاعت لاق « ««أفيش هب اوكرشت الأإط ءهدنع نم ًارمأو هنم ًايحو لب انظ الو ًاصّرحت ال ًاقح مكيلع مكير مّرح امب كربخأو مكيلع ب صقأ

 ربو هتعاط نيب هللا نرقُي ام ريثكو ءامههلإ اوُئيحُ نأ كرمأو اصوأ (ًاناسحإ نيدلاولابوإط «#ءاشي نمل كلذ نوُد ام ٌرِفغيو هب ُكّرْسُي نأ رفغي ال

 «قالمإ نمو» «نيطايشلا مهل تلّوس مك مهدالوأ نولتقي [ةيلهاجلا يفَ] اوناك «مهاّيِإو مكقزرن نحن قالمإ نم 5 ةالوأ اوُلتقت راو «نيدلاولا

 اوبرقت الوؤ» .هللا ىلع وهف مهقزر ببسب مرقف نم اوفا ال :يأ ؛مه+ ماتهالل مهقزرب أدب «مهاّيِإَو مكقزرن نحنإ» رقفلا نم ًافوخ مهولتقت ال
 شحاوفلا َمّرح كلذ لجأ نب + !هللا نم ٌريغأ دحأ الو :ملسو هلآ هيلع هلل لص هلل لوسر لاق نيحيحصلا يفو نب او اهم رهظ ام شجاوفلا

 مد ليال :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق نيحيحصلا يفو ,#قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الوإ» .«نطب امو اهنم رهظ ام
 مكلذإ» ,(ةعامجلل قرافمل هنيدل كراتلاو ءسفنلاب سفنلاو «ينازلا بيثلا :ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشي ملسم ءىرما

 .هّيبنو ُهّرمأ هللا نع نولقعت مكّلعل هب كاّصو امي اذه 4«نوُلِقعت مكلعل هب ىاّضو

  لتأ اولاعت لق لل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت مث « ثالث ىلع ينعيابي مكيأ » : ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع هدنسم يف احلا ىور



 يه يتلاب الإ متيلا ّلام اوُبرقت الو : 7
 الو .ملتي ىتح ُةَدشأ غلي ىتح ُنَسْحَأ

 اوركذف «مهيلع كلذ ٌدتشا ةيآلا هذه هللا لزنأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ
 ٌحالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسيإ# :هللا لزنأف

 اوطلخف © مكتاوخإف مهوطلاخُت نإو ريخ مه
 يأ ٌنسحأ يه يتلاب اَلِإو] .مهماعطب مهماعط

 ليكلا 77 .[هريمثتو ُهحالص هيف امب
 ذخألا يف لدعلا ةماقإب «طسقلاب َنازيملاو
 نَم «اهعسو الإ ًاسفن ٌفلكن الإط ءءاطعإلاو
 لذي دعب ًاطخأف هذخأو قحلا ءادأ يف دهتجا
 اوُلِدعاف مُتلُق اذإوإ» هيلع جرح الف هدهج
 يف لدعلاب ىلاعت ٌرمأي 4ىَبرُق اَذ ناك ولو

 دهعبوو» «ديعبلاو بيرقلا ىلع لاقملاو لاعفلا
 مرمأي اهف ُةوعيطت نآب كلذو ياوفوأ هللا

 كلذو «هلوسر ةّنسو هباتكب اوُلمعتو مكابنيو
 هب ماصو مكلذإلا ىلا دهعب ءاقولا وه

 متنك اًمع نوبتنتو نوظعتت «نورك ذت مكلعل
 يطارص اذه نأوإ» ١81: اذه لبق هيف
 اوُعبَت الو ُةوُعِبتافط نارقلا اذه «أايقتسم
 هللا ّرمأ «هليبس نع مكب َقّرفتف لبّسلا
 فالتخالا نع مهاهنو ةعامجلاب نينمؤملا

 ناك نَم كله امَنِإ هنأ مهربخأو «ةقْرلاو
 هللا نيد يف تاموصخ او ءارملاب مهلبق

 ١864: «4نوقتت مكلعل هب ماّضو مكلذ»

 ىلاعت ربخأ ال «اماهت باتكلا ىسوم انيتآ مثإ»

 ؛ىسوم اهوسرو ةاروتلا حدمب فطع نارقلا نع
 نارقلا ركذ نيب هناحبس نرقيام اريثكو

 ٌباتك هلبق نيو :ىلاعت هلوقك ةاروتلاو
 أ يذلا ىلع ًاماق» «كئيبرع ًاناسل قّدصم باتك اذهو ةمحرو ًامامإ ىسوم

 اوُقاو هوُعبئاف ٌكرابم ٌةاتلزنأ بابك اذهوإ» : ١٠ َنوُنِمْوُي مهر ءاقلب مهلعل ةمحرو ىدهو ءيش لكل ًاليصفتوإط ,هتعيرش يف هيلإ جاتحُي امل

 يف هب لمعو هعبتا نمل ةكربلاب هفصوو «هب لمعلاو هربدتب مهرمأيو هباتكب هدابع هناحبس بغري «نارقلا عابتا ىلإ ةوعدلا هيف ,«نومحرت مكلعل

 باتكلا لزنأ امن اولوقت الكل هنلرنأ ٌباتك اذهو 4انلبق نم نيتفئاط ىلع ُباتكلا َلِزنأ اغإ اولوقت نأإل : ١85 نيتملا هللا لبح هّنأل ,ةرخآلاو ايندلا

 اوسيل مهمأل نولوقي ام مهفن انك امو «نيلفاغل مهتسارد نع انك نوط ءىراصنلاو دوييلا :نيتفئاطلاو (ةرذع عطقنيل ينعي ؛انلبق نم نيتفئاط ىلع

 َلِنَأ نأ ول اولوقت نأ مكلّلعت انعطقو «مهنم ىدفأ اكل ٌباتكلا انيلع َلِزنَأ انأ ول اولوقت وأإ» : ١91 هيف مه اًمع لغشو ةلفغ يف نحنو اًنناسلب

 مكبولق يف امل ىدهلا هيف مظعلا نآرقلا كءاج دقف 4ةمحرو ىدُهو مكّير نم ذيب ىءاج دقفإط ؛هوتوأ ايف مهنم ىدهأ اًنكل مهيلع لزنأ ام انيلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج امب عفتني مل 4اهتع فدصو هللا ٍتايآب بّذك نّمِم ملظأ نمف» ؛هنوعبتي نيذلا هدابعل هللا نم ةمحرو

 اوناك امب باذعلا ءوسإلل اهب اولمع الو اهب اونما ال نيذلا «انتايآ نع نوفدصي نيذلا يزجنسإلل ءاهنع سانلا ٌّدِصو هللا ٍِتايآ .عابتا نع فدصو

 .#نوفدصي

 ءاش نإ هللا ىلإ هرمأف ةرخآلا ىلإ َرتأ نمو « هّيبوقع تناك ايندلا يف هب هللا ُهَكَرْدأف ًاثيش ّنبنم صقتنا نمو هللا ىلع ُهّرِجأف ىفو ْنَمف ل : تايآلا نم غرف ىتح 4 مكيلع مكبر مرح ام ح

 ره
 ذل

 2 5 7 أل ام 21

 لإ تدع كنيس ا
 و رة

 هيو قرف أَذ تاكو دف ادإَواَهَعْسُ

 . بر اس حرك 20 5 تك يَ

 07 مص صار 20 ره أ ال ير

 فىزلا اناقتك 0

 0 ورع كرس ع رس مرم 2 تدم ع 2 هم هس اس هس <

 ءاقلي مهلَعل ةمحو ىدهو ٍءْىش لكل اليصفتو نسحأ
 7 رع سس ع < َ 6-02 ور 2 4

 هوعيتاف ك ابَم ةتئلزنأ بنك اذهَو 08 هوُِمْيَمهيَ
 لس رس جرص ا دج د همس ريش دس دعوي 006

 ل ًس ُبَيِكْل َلِزنأ مَنِ اَوْلوفَت نأ 50 َنومحت مُكَّلَعل اوُفَتأَو

 70 أ 2 | د لس | 70 عسا سس كه ذآ

 َتيلِفتحَل ٌحوِعَساَر د نعام نِإَواَنِلَبَق نم ِنيَتَفِيآَط َّلَع
 رس ع ع علا 204 ةرض رس رف آ وعد

 مهتم يدها اكل بنك اَمكِلَعَلِ َنأَول اولوُمَتوَأ (©)
 رداط ام ء 7 هس ع را هَ هس عر 0ث

 نمف ةمحرو ىدهو مكحيز نم هنِيب ءاجدقف

 ندا ىَرجسَساَْنَع ٌفَدَصَوِوَلأ ٍتياَكِبَج نّسِملْظَأ
 © نوفي ناك امي ٍباَدَعْلأَءوْساَنِدي نع َتَوهِدَصَي و .٠ 3ََحَل 1 0200 ل هو و هل

11. 

 . 71817/ ؟ج ريثك نبا/ . دانسإلا حيحص لاق مث «  هنع اع ءاش إو يع

 ًاعماج ًالماك ًامامت هيلإ هانلزنأ يذلا ٌباتكلا ٌةانيتا «ًاليصفتو َنَسْح



 ةكئالملا ُمُهينأت نأ الإ نورظني لهو : ١64
 ريا نوم 11

 «كبر ِتايآ ضعب يتأي وأ كبر ّيِتأي وأ ددحاللل ا
 كلذو ءنيرفاكلا هب ادعوتم [اذه] ىلاعت لوقي رس جر قر يف موس ع هي ورع حل

 تايآ ضعب ّيِتأ موي (,ةمايقلا موي ٌنئاك و 6 ' 70 2 مهلا ِ ورظني أَصْوأ كيرف زأ هكا داك نأ ال [نورظن

 نم ثسآ نكن هن اسفن غفيبال َكّب»  [مميإ سقت عنا كيو تاء صعب بأيدي كير رض 4 34 2 24 72 00006 هه 0 هَ 2 هر
 لبق كلذو ,«أريخ اهناميإ يف ت وأ لبق مس وقر 02 ع رس ام لل و رع سس ل را

 ةعاسلا تارامأ نم ٌنثاك ةمايقلا موي اورظننأ لق اريح ابهاميإتىف ٌتَبَسَهَوَأ لبق نه تنم اء كشر
 تلا أ ا هدأ : ل همز كوم أنك ا: اذإ ءابيرغم نم سمشلا عولط وهو ءاهطارش ثأو + ءكراكدم . 18 ص ءوس 044 - همه مج راوو د عد

 لقؤ هنم لبقي ال ذعموي نايإ رفاكلا أشنأ و و 6 2 مذ ور الس انِإ 89 نورظنمانِإ
 7 لس حس رع ا م عيب . يوم

 مرش ديدجم اذه «نوزطسم انإ اورظتلا نوني أك إمُهَرمأآََنِإ ءَْش ىف هن
 هتبوثو هنامإب فّوس نمل ٌديكأ ٌديعوو نيرفاكلل عرس نس ير 0 كر 0 < يو و جم وي ييسر هدر ر رح
 نيذلا نإإل :4 كلذ هعفني ال تقو دل ٌدَعْييَسلاِي ءاجنَمَو !اًثمْأر شعب نسحب َءاَجنَم ((49)

 ىر ىدده ىنإ لق( نومللظ هيجل سر يف مهنم تسل ًاعّيش اوناكو مهتيد اوُقَرَف "7 10171 7 5 حج را رد عنو ءعل سد كر دع ب
 كلذكو «ىراصتلاو دوبيلا يف تلزن 4 ءيش 32 يل نإ لق د : جال و هال رج الف

 ةلوسر أرب دقدللا َّنإف ؛تالالضلاو عدبلا لهأ َنِمَناَكاَمَو #0 ص 00 2 2
 اوناك امب مبني مث هللا ىلإ مهرمأامنإإ» ىب

 ولا اك مهسبني مب ِ مهرم !و» همهم ن0 يا كم هبا ها ل صحح د 2

 همكح يف هناحبس ُهَفطل نيب مث ؛(نولعفي نر فاَمَمَو ىايحن يت ا ني

 ءاج نمو اهلاثمأ رع ُهَّلْف ةم اب ءاج َيِيلَتلَلَوَأ اناوْبرُم كندر كيِرَماَل © َنيِمِلَعَلاَبَر

 1 خ0 ا قد مر حا د سو ل سرع دس

 مهو اهّلْش الإ ىّرجُي الف ةمّيسلاب لب ِكتاَكَوءْيَمْف روفر
 ةقباطم ثيداحالا تدرو دقو ,4نوملظُي ال

 لع اخ ل 7 رعغس ل مب مأتم سل

 هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور ,ةيآلا هذهل كك كير ع دزو راو ردا لعل !نيقت

 هّبر نع هيوري اوف لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص ىرلاَوْهَد () نوف وفل هيف سهام د 326

 مه نم ؛ميحر لجو ٍّزع مكبر نإ» :لجو ّزع 1-6 2 ,
 نإف ,ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ٍةنسحب 1 عيت ديكس لاكي َفِيِلَح

 ىلإ ةئامعبس ىلإ ارشع هل ثيتك اهلمع 20101 0

 اهلمعي ملف ٍةّيسب مه نّمو .ةريثك فاعضأ 09 مستر هَّنِإَو افلا ٌعبرَس كين دنتآَم
 نإف «ةدسح هل ْثَيِيك [هللا نم ًافوخ :يأ]

 دع هللا اهوحيمي وأ «ةدحاو هل ُتَيْيُك اهلمع

 هيف لع هب معنأ مب لاعت خي ,«مقتسم طارص ىلإ يّبر يناده ينتإ لقط : ١51 ملسمو يراخبلا هاور «(كلاه اّلِإ هللا ىلع كلبي الو لجو
 ناك امو ًافينح مهاربإ ةلمإط ًاعبا ًاماق 4اميق ًانيدإ» ,فارحنا الو هيف جاجوعا ١ ال يذلا ميقتسملا هطارص ىلإ ةيادهلا نم ملسو هلاو هيلع هللا لص

 يكسنو يتالص ّنإ لقإل : ١517 ْنيحيحصلا يف هلصأ «(ةحمس ةّيفينحب ٌتلسرأ يّنإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .4 نيكرشملا نم
 نإف «كلذ ين مهل ٌفلاخم هنأ همسا ريغل نوحبذيو هريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا ربخُي نأ هّيبن ىلاعتهللا رمأي «نيملاعلا ٌبر هلل يِتاَمَمو ٍياّيْحَمو

 يغبأ هللا ريغأ لق : :15 ةمألا هذه نم «نيملسملا لَو انأو ُتْرِمُأ َكلذبو هل َكبرش الإ : ١519 همسا ىلع هحبذ يأ هكسنو هلل هتالص

 يفو «هيلإ الإ ٌبينأ الو هيلع الإ لكوتأ الإ :يأ ؛ءيش لك بر وهو ؟هاوس ابر بلطأوللا ريغأ :نيكرشملل دمحم اي لق «ءيش لك بر وهو ابر

 موي عقاولا نع رابخإ اذه «ىرخأ َرْو ٌةَرِزاَو ُرَِت الو اهيلع الإ ٍسفن لك ُبيسكت الو» .كيرش ال هدحوملل ةدابعلا صالخإب رمألا ةيآلا هذه

 انئينيو «هيلع نوضرعتسف مكتناكم ىلع اولمعا 4نوُفتحت هيف منك امب مككتبنيف مكفجرم مكير ىلإ مثإ» «هلدعو همكحو ىلاعت هلل ءازج يف ةمايقلا

 ,ضعب ٌقوف مكّضعب عفروإ» فلس دعب ًافلخ اهنورمعت مكلعج 4« ضرألا ٌفئالخ مكلعج يذلا وهوإل : ١58 مكلامعأو انلامعأب ماّيِإو
 «باقعلا ٌعيرم كبر نإ» هب مكنحتماو مكيلع معنأ يذلا يف م ربتخيل « ماتا ام يف مرلبيل» قالخألاو قازرألا يف مكنيب تواف 4تاجرد

 .ُهَلَسر عبتاو هالاو نمل «ممحر ٌروفغل هنإوإ» «هلسر فلاخو هاصع نمل ٌبيهرت
 نم نمأ سانلا اهار اذإف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال ١ : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع يراخبلا ىور ١64 : ةيآلا

 . 4 لبق نم تنمآ نكت مل اهناهإ ًاسفن عفني ال ف نيح كلذف . ؛ اهيلع

 لد



 اا فارعألا ةروس ريسفت

 ةروس لوأ يف مالكلا مدقت دق 4صملا ١:
 يف ةعطقتملا] فورحلاب قلعتي ام ىلع ةرقبلا
 اذه «كيلإ لزنأ ٌباتكإ» :7 [روسلا لئاوأ

 7-0-0 يف نك الفإ كبر نم كيلإ لزنأ باتك
 0 17 *ن»  .هغالبإ يف هب جّرحتت ال هنم ٌجَرَح كردص
 هنم جرح كرْدَص دَص ىف كيال َكَيِ َكِلِ لأ بتكال صتلا ىركذوإ» «نيرفاكلا «هب ٌرذنتو»

 2 00 106 اكركذ ومدي هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ٌراثآ اوفتقا «مكْير -آإ َلْزنأ آم وعينا (يو] يِنِمّؤمْلِل رك ذو ءهيَرْدْنْنِل 000 نم مكيلإ لزنأ ام اوُعبتا :" «4نينمؤملل
 52 نورك ذي 0 ود نم أوعبْتَت الود لان نم مكيلإ لزنأ باتكب مءاج يذلا ملسو

 | 4 0 2 ومحدش 3 مكح لإشا مكح نع ملدع دق ارنوكش / :1 ٌةِيرَقنَم «هريغ ىلإ لوسرلا هب مءاج اع اوجرخت ال مهو اني اَجَفاَهَكلَمَأ َو هد هك ع لأ يو و و «ءايلوأ هنود نم اوُعتت الواط مكر
 0 00 7 و 1 نم مو :5 «نوركذت ام ًاليلقإ (,هريغ
 َتاَدَسنََو َمهَيلِإ لس رزان كَسَمَلَف © َنيِهَِظ كلذ مهيقعأف انلسر ةفلاخمب اهانكلهأ ةيرق
 رمح لس ط 2 020 اهءاجفإب «ةرخآلا لذب الوصوم ايندلا يرحخ

 هآ 7 ال 5 5

 ا تيبياغ ا © َنِلَسَرمْل نم مهنم ناكف «نولئاق مه وأ ًاتايَب انسب
 وعو و ك1ْوأَف سيروم م تلقت م0 نَمف ّقَحْلأ ل ٍذيَمْويَنَز ولأَو نم- نولئاق مه وأ اليل هتمقنو هللا ساب هءاج و 7 لو لد 3 ورا هد 70 0 ا

 مه - و الكو «رابنلا طسو هةحارتسالا يهو ةلوليقلا

 02 02 دل ص 070 لسع ره »ار ار رج م ع يع . .٠ . هزل 5 5

 أورسيح نيزلا َكِتلَو لَو ا ةسيزاوم ٌتَفَح َنَمَو [4) 2 نوحلفملا ذإ مهاوعد ناك امفإ» :8© ةلفغ تقو نيتقولا
 آخ

 «نيملاظ انك ان اولاق نأ الإ انُسأب مهءاج
 0 قلو 60 09 1 3 0 ٠6.6 02 .٠

 ٌمكحَنكَمَدَع 7 َنوُمِيِظِياَنِتياَحِب بون اَاَمِي مُهَسْمنَأ نأ إ باذعلا ءيجي دنع موق ناك اسف

 07 َنوُرُكَشَفاَم اللف َسيِنَعَم كَل اَنْلَعَجَو ٍضْراْلا ف ب منسم م 01 5 اذهب نوقيقح مهتأو مهونذب اوفرتعا
 1 م رآ و 6 2 هل تحسه 0060 يلو مهلإ لسرأ نيذلا نأ كف

 أود ا 2كىتلَمْلل 5مل اَنلكََ مكرَوْصم ْمكحَنَقَلَخ َدَعلَو اّسع ةمايقلا موي ملا هللا لأسيف 4نيِلسترملا

 5-05 5 2 اضيأ لسرلا لأسيو هب مهلسرأ اهف هلسر اوُباجأ
 2000 الإأو دج هلت َ ماو فر 2.

 03 ب ديني سيلا لجسفمد 0 مهلع ٌنصْفَلل :/ هنالاسر غالبإ نع
 101١ هّدابع ربخُي ىلاعت هّنِإ ؟نيبئاغ انك امو ملعب
 ىلاعت هّنأل ءاولمع امبو اولاق امب ةمايقلا موي
 نَمفام ًادحأ ىلاعت ملظي ال ,قح ةمايقلا موي نزولا «قحلا ٍلئموي َنرَولاوإ :8 ءيش نع لفغي الو ءيش هنع بيغي ال ,ءيش لك ىلع ديبشلا

 عضوُيف رفاكلاب وي 4 نوُملظي ائيايآب اوناك امب مهَسفنأ اوُريمَخ نيذلا كنلوأف ُةئيزاوم تخ نموإط :4 «نوخلفملا ْمُه كدلوأف هئيزاوم ْتَلفَ

 ممل َنكم اهف هديبع ىلعدللا ّنَمِع «شياعم ابيف مكل انلعجو ضرألا يف ماتكم دقلوإط:١ «[رانلا يف عقي ىتح ُهُئزو فخيف نازيما ةفك يف هلمع
 ًايابسأو بساكم يأ شياعم اهيف مهن لعجو ؛مهقازرأ اهنم مهل جرخأو «لزانم ابيف مهل لعجو ًاراممأو يساور اهيف لعجو ءأرارق ضرألا لعج هنأ نم
 َمدآل اودججسا ةكئالملل انلق مث مانرّوص مث مانقلخ دقلوإ» : ١١ كلذ ىلع ركشلا ليلق 5 مهرثكأ اذه عمو «نوركشت ام ًاليلقإل ءابب نوُبسكي

 وبطنم وه امو سيلبإ مهّودع ةوادع مهل نّيبُيو مدا مهبأ فرش ىلع ماقملا اذه يف مدا ينب ىلاعت ِهّبنُي 4نيدلجاسلا ّنِم نكي مل سيابإ اَلِإ اودجسف

 ٌقلخ] ٌركذو «ةيرذلا انرّوص مث مدا انقلخ 4م انرّوص مث مانقلخ دقلوإل :ىلاعت هلوقو .هقئارط اوعبتي الو هورذحيل مدآ مهبألو مهل دسحلا نم هيلع
 .رشبلا وبأ هنال [عمجلاب مدا

 « مهيسفنأ ْنِم اوُرَّذْعُي ىتح موق كله ام » : هلوق نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا هب تءاج ام ةحص ىلع ةحضاولا ةلالدلا ةيآلا هذه يف : ريرج نبا لاق © : ةيآلا
 ؟ كاذ نوكي فيك : كلملا دبعل تلق : لاق « مهسفنأ نم اورذعي ىتح موق كله ام ٠ : هللا لوسر لاق دوعسم ني هللا دبع لاق : لاق ةرسيم نب كلملا دبع نع نانس يبأ نع ريرج ىورو
 . # نيملاط انك اَنِإ اولاق نأ الإ انسأب مهءاج ذإ مهاوعد ناك امف آلم ةيآلا هذه أرقف لاق

 . ًاماسجأ ةمايقلا موي اهُبلقي ىلاعت هللا نأ الإ ًاضارعأ تناك نإو لامعألا ةمايقلا موي نازيملا يف عضوي يذلاو : ريثك نبا لاق 4-4 : ةيآلا
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 َربكَست نأ كل نيكي اهنم طيهاذ لاق (ه5ر] ٍنيط نم هَسقلَخَو

 كدليل درطنلاَ سك
 6 ءسم س وعي م 7-3 5 20004

 مهفلخ نمو مهم دي تينت رهستال م ل ©] ميقتسملا كطْرص

 َلاَق ل ح لإ تمير 3 يأ ذاكَ ومو

 مك مهجن حت َكَع كحيل اود مودم يح

 ُتيَحْنْم الكف هلا ٌكُجْووَو تأ نكَح ا[ماتجو 7 تعم

 سوسو () نيل م انك ةَرَجّسلا ذه َيرقكالو شف
 َلاَقَواَمِهَناَءْوَس نِماَمَستَعَىَر وو اَماَمنَط َىدَبسِل نيش ام

 ا !ٍةَرَجَّتلاوِزَه َنَعاَص ا
 9 تيوصتلاَن لانك َقآَمْمََسَم 0سم

 اَقفلو امم َوَساَمحل تدبر قاد اََف رود اَمُهََلَدَم

 فبات مهدد انو ةَْلَل قرون ماَمهيكَع ِناَنِصْحَي
 ((7) نيو دعاك َنطِيَقلَنَْكَل لقأَو ةَرَجّصل ا َمكَلِيَنَع ص 1 3

 لل

 ْذِإدجست الأ ٌكَعسام لاقإل
 ديكأتل تديز انه ال :ال نأ «4 كترمأ

 نأ كمزلأو كجرحأ ام :ىنعملا ,.دحجلا
 4هنم ٌريخ انأ لاقإ» ؟كترمأ ذإ دجست ال
 ىلإ نيعللا ّرظن .بنذلا نم ربكأ رذعلا اذه

 نأ وهو فيرشتلا ىلإ رظني ملو رصنعلا لصأ
 .هحور نم هيف خفنو هديب مدا قلخ ىلاعت هللا
 ًاطخأ «نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخإل
 نم فرشأ رانلا نأ هاوعدو هسايق يف هللا هحّبق

 ملحلاو ةنازرلا هنأش نم نيطلا َنِإف ؛نيطلا

 ءوفلاو تابنلا لحم نيطلاو «تبغتلاو ةانالاو
 ناخ اذهلو «شيطلاو قارحإلا اهنأش نم رانلاو
 عوجرلاب ُةَّرِصنع مدا عفنو «هرصنع َسيلبإ
 هللا رمأل مالستسالاو ةناكتسالاو ةبانالاو

 طبهاف لاقإلل ١8: ةرفغملاو ةبوتلا بلطو

 يف اهيف وه يتلا ةلزعملاو ةّنجلا نم «اهنم
 ربكتت نأ كل نوكي امفإ» ىلعألا توكلملا

 نيليلذلا «نيرغاصلا نم كنإ جرخاف اهيف
 موي ىلإ ينرظنأ لاق# ١4: نيريقحلا

 يف هل امل لأس ام ىلإ ىلاعت هباجأ .4نوفعُُي
 َكْنِإ لاقإ» ©١: ةدارالاو ةمكحلا نم كلذ

 ىلإ ؛ةمايقلا موي ىلإ ُهَرظنأ] 4نيرظنملا نم
 [مهلك قلخلا تومي ثيح ىلوألا ةخفنلا

 نيعللا جتحا] .4ينتيوغأ اهف لاقل : ١5

 مه َنَدُعْفَأْلاِ ء[هعرشو هرمأ ىلع هللا ردقب

 قحلا قيرط نع مهّئاضأل «مقتسملا كطارص
 نيب نم مهتيتآل مثاط ١17: كوُدبعي العا
 نموإ» .مهترخآ يف مهككشأ 4م هيديأ
 «مهنامأ نعوإ» :مهايند يف مهيغرأ مهفلخ

 ًاموُمْذَم اهنم جّرخا لاقل /١: مهقوف نم لزنت ةمحرلا نأ مهقوف نم لقي مو .يصاعملا مهل يبشأ «مهلئا نعوو» ءمهنيد رمأ مهيلع هّبشأ

 نآلمألا» باوحلاو (ْنَمْلإل يف مسقلا مال ٌماللا] .4نيعمجأ مكنم منهج نألمأل مهنم َكعبت ْنَمَلإ ءدرطلاو ةنعللا هيلع دكأ (ًأروُحدم
 مدآل ىلاعت حابأ ,«نيماظلا نم اًنوكتف ٌةرجشلا هذه اًبرقت : الو اَمُكش ُثيح نم الكف لا َكجوزو َتنأ نكسا ٌمدآ ايوإ» : ١59 [4 منهج

 ءامهتاروع نم رتُس ام :يأ] ؛#امهاءوس نم امهنع يرو ام امه يدي ٌثاطيشلا امه سوسوفإ : 7٠١ ةدحاو ةرجش الإ ةئحلا رامث َعيمج هجوزو
 نم انوكت وأإل نيكَلَم انوكت العل نيكل انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع امكبر اماهن امإ» ًابذك «لاقوإل ء[امه تدبف لازف ٌرون امهيلع ناكو

 ٌنظي مدا ناكو] ,«رورغب اَمُهاَلدفإل 5 «نيحصاتلا نمل امكن ينإ» هللاب اممل فلح اَمُهَمَساقو : ١” نيتلاخ انوكت العل «نيدللاحلا
 ؛ةبوقعلا تلح مدا لكأ اًملف «ءيش اهْبِصُي ملف ًالوأ ءاّوح تلكأ] ,«امهتاءْؤَس امه تدب ةرجشلا اَقاَذ اًملفإ» «[أبذكهللاب ٌدحأ فلحي ال هنأ

 نإ اَمُكل لقأو ةرجشلا اَمُكْلِت نع اًمُكَبنأ م اَمُهُبَر امهاكانو ةّنحلا قرو نم امهيلعإ» بوثلا ةئيهك# نافصخي اًقِفطو «[امهيلع درو يبنلا نأل

 .ة(نيبُم ٌودع امكل َناطيشلا

 يف امهو ,روجفلا عم هّنإف ,بذكلاو مايو ةتجلا يف امهو بلا عم هّنإف «قدّصلاب مكيلع» :هناع هللا لوسر لاق :لاق قيدصلا ركب ينأ نع هحيحص ين نابح نبا ىور ١ :ةيآلا

 : هلع هللا لوسر لاق : :لاق ناعمس نب ساونلا نع ًاضيأ ىورو .«بذكلاو ةنايخلا الإ اهّلك لالخلا ىلع ُنمْؤملا عبطُي» : هع للا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو .«راثلا

 /هو5 - ه91/5ج بيغرتلا/ .«بذاك هل تنأو «قّدصم كل وه ًائيدح ٌكاخأ ثّدحت نأ ةنايخ ترّبك»



 انل ٌرفغت مل نإو اًسفنأ ائملظ انّبر » :*
 هذه «نيرسساخلا َنِم ٌننوكنل انّمحَرتو

 ةكيطخلاب افرتعاف] هّبر نم مدا اهاقلت تاملكلا

 ضعبل مكضعب اوطبها لاقإل :؟ 4 [اَباتو
0 207 0 05 

 ىلإ ٌعاتمو رقتسم ضرألا يف مكلو ودع
 ةمولعم لاجا ىلإ ةبورضم رامعأو رارق #نيح
 :؟© ردقلا اهاصحأو ملقلا اهب ىرج دق

 اهنمو نوتومت اهفو نويت اهيف لاقإ»
 اراد ضرألا لعج هّنَأ ىلاعت ربخُي ؟نوُجرخت

 اهيفو مهايحم اهيف ؛ايندلا ةايحلا ةّدم مدا ينبل

 ةمايقلا مويل مهروشن اهنمو «مهروبقو مهئامم
 اسابل مكيلع انلزنأ دق ّمدآ يبب اي 5

 ىلع ىلاعت نتي «اشيرو مكِتاَءوَس يراوُي
 «شيرلاو سابللا نم م لعج امب هدابع
 امو شايرلاو شيرلاو «تاروعلا رتس سابللاف
 كلذ ىروقتلا سابلو# .ارهاظ هب لمجتي

 مهّلعل 4 هللا تايآ نم كلذإل .هجولا

 مكتفي ال مدا يب ايل : :؟177 4«نوركذي
 سيابإ نم ىلاعت هللا رذحُي «ةيآلا «ناطيشلا

 مدا رشبلا يبأل ةعيدقلا ةئوادع مهل ًانيبم هليبقو

 (ةّثحلا نم هجارخإ يف هيعس يف مالسلا هيلع

 ةروتسم تناك امدعب هتروع كته يف ببستلاو

 :7/. ةديكأ ةوادع نع الإ اذه امو ىنع

 انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإ و١
 تيبلاب نوفوطي نوكرشملا ناك اهب انرمأ هللاو

 يف نوفوطي ال مهّنأ كلذ يف نولّوأعي ةارُع
 مهئابا لعف نأ نودقتعيو ابيف هللا اوصع بايث

 ىلع نولوقتأ» «كلذ لثمب رمأي ال هللاو ةركدم ةشحاف هنوعنصت يذلا اذه . «ءاشحفلاب رمأي ال هللا نر كلذ ىعّدا نمل دمحم اي 5 «كلذ

 لك دنع مكهوجو اوميقأوإ» ةماقتسالاو لدعلاب مطسقلاب يّبر ّرمأ نق» :58 هتحص نوملعت ال ام هللا ىلإ نودنستأ ؟نوملعت ال ام هللا

 نيذه عمجي تح لمعلا لبقتي ال ىلاعت هّنإف ؛نيلسرملا ةعباتم يهو ءاهلاحم يف هتدابع يف ةماقتسالاب كرمأ 4«نيّدلا هل نيصلخم هوعداو دجسم

 قح ًاقيرفو ىده ًاقيرفإ» و مكتوم دعب مكييحي «نوذوغت أدب مكي .كرشلا نم

 نيطايشلا اودحتا» [ةلالضلا مهيلع ّقح يذلا قيرفلا يأ «مهنإ» :لاقف كلذ َلّلع مث ًاديعس مينو ًايقش مهنم نأ ىلاعت رّدق «(ةلالضلا مييلع

 مهتءاجف ءافنُح يدابع ٌثقلخ ينإإ» :ىلاعت هللا لوقي :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لصوللا لوسر ْنأ ملسم حيحص ينو .ه؟هللا ٍنوُد نم ءايلوأ

 مهرثأت ةّدشل كلذو] «رلتهم هنأ بسحي وهو ّلض ةلالضلا قيرف نأ ىلاعت ربخُي :(نودتهم مهنأ نوبسحيو)» .«(مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا

 ًاصلاخ نوكي نأو ةعيرشلل ًاقفاوم نوكي نأ :نينكرلا

 .[نيطايشلا لالضب
 هللا دمحلا هسبل نيح :لوقي «نيبعكلا ىلإ نيغسرلا نيبام هسبلو مهارد ةثالثب ًاصيمق هنم ىرتشاف ًاَنَدَح ًامالغ ىتأ هنع هللا يضر ًايلع ىأر هنأ رطم ينأ نع دمحآ ىور :ةيألا

 وأ كسيفن نع هيورت ءيش اذه :ليقف ٠ . روع هب يراؤأو ءسانلا يف هب ُلَمجبأم شارل نم ينقزر يذلا

 .«يقروع هب يراَوأو سانلا يف هب ُلَمَمبام ايلا نم ينقزر يذلا

 لاق : :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق مث . يتايح يف هب لّمجتَأو يثروع هب يراوأام يناسك يذلا هلل دمحلا :لاق هتوقرت غلب املف ًاديدج ًابوث ةمامأ وبأ سبل :لاق دمحأ مامإلا ىورو

 يفو هللا ةمذ يف ناك ؛هب قدصتف للا بوثلا ىلإ دمع من يقايح يف هب لمجتأو ينروع هب يراوأام يناسك يذلا هلل دمحلا :هتوقرت غلبي نيح لاقف هسبلف بوث ٌدجتسا نم» : ع هل لوسر

 02 هم سل ع 7 ل ره ره سر أ هذ

 نمو اَنَمَحَتَوَوَْمرَّل نوكأ آَئئاَطاَتَبَراَلاَ
 0 َنِرسَحْلا

 2 اديحلإعتسورتسسم ضرالا

 2 م اء

 ا نالوا

 0 000 9 وكرم أت

 وجرح

 0 00 ١ ماكس س2

 1 نولي وَوه 7 جسام

 اوُلَمَهاَدِإَو 3 | َنوُمِمَوَ الند 2 لع اَمَلَعَجاَتِإ

 هلاك لف اي اكحَمأَواَ 21باءاَكعاَندَجوأولاََهَمِحف

 لف اإل وُمَلَتال م َِّلأ لع َنوُلوف ا محملا مي
 وعاس سل يي هه 2

 ٍدجسم لكحدنعء كف فوجي أوم أَو ٍّط قلي يَ َمَسأ
 2 ب رج راو وم غ 22711 1 م
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 06 و اس د 6 000 0 1 م ب

 َنيِطيَسل اختارو لك _ قحاقيرف ىده

 ري ءه وس عاشو م6 خل ا را
 () ودهم منأ ح و هللا نود نِم َءايلَو

 العلو

 /؟037/7ج ريثك نبا ريسفت/ .يذمرتلا هاور «أتيمو ًايح هللا فنك يفو هللا راوج

 هلل دمحلا» ةوسكلا دنع لوقي هيَ هللا لوسر نم هتعمس ءيش اذه :لاق ؟يبنلا نع



 لك دنع مكتنيز اوذخ مدا يبب ايف : ١" 5000 ع

 يف نيكرشلا ىلع ةرةيآلا ذه «راجسم 5-5
 هرعس حصر و ربو 0 وع

 .ةارغ تيبلاب فاوطلا نم هنودمتعي اوناك اويرشاو او اكو ٍدِجسم هس دمر أل م 9

 الو اوُبرسشاو اولكوإ» .سابللا :ةنيزلاو دع و و
 هللا لوسرا نأ دمحأ مامالا ىورو ؛ ,4اوفرست أَ ةَسيِز مرَحْنَم ل 5 0 نيفرسملا بحي بِي المن اَوفِرستالو

 اوبرشاو اوك :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص 8و سس ا م صر 2 ا

 أاونَماَء َنيذَلِل هله قر لاَ تبطل وداع جرح َىَلأ
 نإف فرس الو ةليخم ريغ نم اوقّدصتو اوسبلاو و و

 هنإإ» ((هدبع ىلع هتمعن ىري نأ بحي هلل تبدل الص 7 5 كل دك دم مق فَلا موي َةَصِلاَحاَيَدلاَوَحْلا ف

 باشا ماما ف «جفرسلا حن 000 ل
 جرخأ يتلا هللا ةديز َمّرح نم لق :* وهام ذإ لق ع نوماعي وقل

 ىلاعت هللا َدَر «4قزرلا نم ٍتابّيطلاو ٍهدابعل 0-2200 42 فنجم مد رهن وصد ل2 عوز

 را براشلا وأ لالا نم انش مزح نت لع ١ نلرَملَمهَساي فر نأَو نحل ريقي ىنسلاو مول او نب
 يه لقب هللا نم حرش ريغ نم سبالملا لجأ لعل ) كولا ّلَح أول وفَت نأ اننطلُم

 نمل ةقولخم يه «ايندلا ةايحلا يف اونما نيذلل
 م 3 5 ا 00 ا

 رافكلا اهيف مُهكَرش نإو ايندلا يف هللاب نما 6 ترمي تكن كوة نوف مت مهلجأ ءاجاذإف
 #ةمايقلا موي ةصلاخؤب يهف ءايندلا ف ًابح 6 1 ترا سس لس هس رس هع عل لس 70 0

 نإف ؛رافكلا نم دحأ اهيف مهكرشيال مه نمف قباء بلع نوصقي َباياَمِإ مداوي

 م2 ال ع سس ع نس اس ع سس رق جرس سس سس ج2 م

 لصفُن كلذكإ» .نيرفاكلا ىلع ةمّرجع ةئحلا تيزأأ 20 ةرعاو تم لو لقت
 امنإ لقط ةضن ةدوملعي وقل ٍتايآلا وفك ام 052 5007 1

 ا ىلع ميلا يساسلا «الاو 7 21 اكن كمْ ودي يف
 نأوؤه ءاذهو اذه هللا مرحف 4 قحلا ريغبإل 42 7 ذعر

 اولعجت 4ًاناطلس هب لزتي مل ام هللاب اوك رشت مب جاد وحب كلَنم هس وع ميس هاني كلوب

 هللا ىلع اوُلوقت نأوؤ هتدابع يف ءاكرش هل ذع رام 0 0 00 لب هه

 نم بذكلاو ءارتفالا نم «نوملعت ال ام هل تدون تود هلا فقيل

 مكل ملع ال امم كلذ وحنو ادلو هل نأ ىوعد (©) ترف ََ عاود واتح لَصْأ لَك

 مه رّدقملا مهتاقيم ليجو نرق لكل «مهلجأ 0
 مث .«نوُمِدقتسيالو ةعاس نورخأتسيال»

 ىَقتا ,نمف ينايآ مكيلع نوُصُقي مكنم ُلْسُر مكتيتأي اَمِإ مدآ ينبايإ» : مه :لاقف هتايآ مهيلع نوّصقي ًالسُر مههلإ ثعبيس هّنأ مدآ ينب ىلاعت رذنأ

 انتاياب اوُبَدك نيذلاو# :" 5 نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف تاعاطلا لعفو تامّرحما كرت نمف 4(نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخ الف حلصأو

 :#ا0 ًادّلخُم ًاثكم اهيف نوثكام «نودلاخ اهيف مه راثلا ٌباحصأ كئلوأإل ءابب لمعلا نع اوربكتساو مهولق اهب تبذك «ابنع اوربكتساو

 مهلا كئلوأإ «ةلّرتملا هتاياب بّذك وأ هللا ىلع بذكلا ىرتفا نّمِم ملظأ دحأال !؟#هتاياب بذكوأ ًابذكدللا ىلع ىرتفا نّمِم ٌملظأ نمفإ»
 نيكرشملا تفوت اذإ ةكئالملا نأ ىلاعت ربخُي «مهنوفوتي انلسر مهتءاج اذإ ىتحإل «[مهرفك ردقب باذعلا] نم هب اودعوام 4 باتكلا نم مُهئبيصن
 نم مهنودبعتو مهنوعدتو ايندلا ةايحلا يف مهب نوكرشت متنك نيذلا نيأ ؟كهللا نوُد نم نوئذت متنكام نيأإل مه 4اولاقإم «توملا دنع مهعرفت

 مهسفنأ ىلع اوفرتعاو اوّرقأ 4مهسفنأ ىلع اوُدبشوإ» مهعفن اوجرن الف اّنع اوُب ذ كاع اوُلض اولاقإل هيف متنأ امم مكنوصُلخُي مهوُعْدا ؛هللا نود

 .«نيرفاك اوناك مهنأإ»
 اوقتاف «نولمعت اذام ٌرظانف اهيف مكفلختسم هللا نإو ءةرضخ ةولح اينّدلا نإ» :هْيقَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نم هحيحص يف ملسم ىور "ا" :ةيآلا

 .«ءاسّنلا يف تناك ليئارسإ يب ةنتف لوأ نإف ءءاسّتلا اوقتاو ايندلا

 .ملسمو يراخبلا هاور ء(هللا نم حدملا هيلإ بحأ دحأالو ,نطبامو اهنم رهظام ٌش شحاوفلا مّرح كلذلف هللا نم ريغأ دحأال» : هلم هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نع دمحأ مامالا ىور
 ىلع هيغب يغابلا نأ ربخأو اهلك يصاعملا مثالا :دهاجم لاقو ,قحلا ريغب ساّتلا ىلع يغبت نأ يغبلاو «ةيصعملاف مثالا اَمأ ٌيَدَسلا :لاق «قحلا ريغب يغبلاو مالاوإ» :هلوق يف ريثك نبا لاق

 .اذه هللا مّرحف سانلا ىلع يدعتلا وه يغبلاو ءهسفن لعافلاب ةقلعتملا اياطخلا هنأ مثالا هب رسفام لصاحو هسفن



 هك ا ءالؤهل هلوقي اّمع ًاربغ ىلاعت لوقي "8
 ل 000 7 ررر مكلاثمأ نم «مثأ يف اولخذا لاقل :نيكرشملا

 2 و هر عرج ماس ل ةصر 07 يف سنإلاو نما نمإلل ةرفاكلا ةفلاسلا مألا

 اواو طرأ: عامل نأ ةفأ تلكم 2 لاق اك «ابتخأ ثنعل م ُةَمْأ ثلخد امّلك رانلا

 مِماَنصانوُلَصأ وهاي مدلول دهس كا ,ضعبب مكعب ٌرفكي ةمايقل موي مثإ» :ىلاعت
 هم دساس رخ د ساس رس سس طم واس رح هم اوكراذا اذإ ىتحإم ,اضعب مكضعب نعليو

 0 خا تلاقإ مهلك اييف اوعمتجا ًاعيمج ايف
 26 عر ١ 2# هس # ملم 2 مهو ًالوخد مهارخأ «مهالوأل مهارخأ

 َيَقلَعرَل تاءاَس مهد رخل مهنلوأ و ءالؤه اير نوعوبتملا مهو مهالوأل عابنألا
 موعشس 7 2 م 020 6261 يغ عل

 أ م يف فب اكل وقوف ا ًاباذع مهتآف انولضأ
 ها عرس ص رس مس ص سو س لس و فقفعض لاق «ةبوقعلا مييلع فعضأ

 نودي كسل ب وب مح شلال اَعأريَكَتْسآَو يَ انيزاجو كلذ اناعف دق «نوملعت ال نكلو
 هه مهالوأ تلاقو# :مو هبسحب الك

 ىزب َكلَدَكَراايفِلْوَس ورتب نيل ناك امفإ «عابتألل نوعوبتملا لاق 4 مهارخأل

 هج نّم مط () نمرجملا ءانللض اك متللض دقف «لضف نم انيلع

 ايسر أَم ): 0507 3 ! يطا ىر كيد اهنع اوربكتساو استايآب اوُبَدك نيذلا نط
 بصح كِل ْوَأَهَعْسْواَلإ تن ككتال تعدبصلا مهحاورأل حّتفُت الو .ءاعد الو حلاص لمع | تا ها سرس اس حج ع هم جي ع اهنم مهل عفرُي ال «ءامسلا ُباوبأ مهل حّتفت ال

 , نم روَدص فاَماَنَع و[ تودلتخ ةنجلا الوؤط -مهتوم دعب :يأ- ءامسلا باوبأ

 لي نور 0 م ممَم يف ْلَمحلا ّجِلَي ىتح ةنخلا نولخدي
 ماسه ىلا ينحل واقول ملحن نم ىو اهنولخدي الف جلي ال لمجلاو] :4طايحلا
 سا و 16 سس حس هس هس حس سس 5١: 4 نيمرحما يرج كلذكوإب قَبل

 د أ أم
 الش د نأ ندهن الولىرتهل ا مهقوف نموإ» شارف داهم متهج نم مهو»
 34 سد ح 4 عوهرد 2 000 2 . .ىل ءلأأ 00 تا

 و 0 وأ هلأ يلين أوووُتَو «نيملاظلا يزجن كلذكوإ» فاحبِل 4شاوغ
 ا «تاحاصلا اولمعو اوئما نيذلاوإ» :5"

 ١ لاح ركذب فطع ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ
 اهعسو الإ اف تاك الإ ىادعسلا

 هي تناك ماطم مه لف راو خا ني ةرطتق لع وشم را نب ثونمؤلا صلخ اذ ملسو هلأ هيلع لا ليسهل لوسر لاق «يراخبلا

 لهأ ْنِإو .«ايندلا يف ناك ودكسمب هنم لأ ةّنجلا يف هلزنمب مهدحأ ْنِإ هديب يسفن يذلاو ,ةّنجلا لوخد يف مهل نذأ اونو اوُبْذُه اذإ تح ايندلا يف

 .روهطلا ٌبارشلا وهف ف لغ نم مهرودص يف ام عزتيف ءامهادحإ نم اوبرشف نانيع اهقاس لصأ يف ًةرجش اهباب دنع اودجو ةّنلا ىلإ اوقيبس اذإ ةّنلا

 متك اهب اهومثنروأ ةملا مك نأ اوذوُتو «قحلاب اير لْسُر ثءاج دقل هل اناده نأ الول دعبل انك امو اذه اناده يذلا لل ةمحلا اولاقوإ»

 ؟!يناده هللا نأ الول :لوقيف ٍءراثلا نم ةدعقم ىري ةّجلا لهأ لك :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيودرم نباو يفاسنلا ىور ,4نولمعت

 ةّنجلا نم رانلا لهأ دعاقم اوُتروُأ اَل اذهو ««ةرسح' هل ٌنوكيف «يناده هللا نأ ول :لوقيف «ةثحلا نم ٌهدعقم ىري راتلا ,لهأ ُلكو .ًاركش هل ٌنوكيف

 .ةّئحلا متلخدف ةمحرلا مكتلان مكلامعأ ببسب «نولمعت متنك امب اهوُمتروأ ةئملا كلت نأ اوُدوُ

 ؟ةئيبخلا حورلا هذهام :اولاق اّلِإ ةكئالملا نم الم ىلع ٌرتالف اهب نودعصيف ءءامسلا ىلإ اهب دعصُي هنأو ءرجافلا حور ضبق ركذ هع لوسرلا نأ ءاربلا نع ريرج نبا ىور 4 ٠ :ةيآآلا
 ةعطق وهو هاور اذكه .ةيآلا «باوبأ مهل َحّئفتالط :هلْيَع هللا لوسر أرق مث ءهل حتفّيالف هل اهّباَب نوحتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب اوهتني ىتح ايندلا يف اهب ىَعْدُي ناك يتلا هئامسأ حبقأب نالف :نولوقيف

 ./51/؟ج ريثك نبا/ .دواد وبأو يتاسنلا هاور ليوط ثيدح نم
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 ٌباحصأ ٍةّنحلا ٌباحصأ ىدانوإ» :

 رانلا لهأ هب بطاخُي امب ىلاعت ربخُي «راتلا

 اندجو دق نأ ؛خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع

 َدَعَو ام متدجو لهف ًاّقح ابر اندعّوام
 اندجو دق نمل اولاق «معن اولاق ًاقح مكُير

 4« مهنيب َنْدؤُم ٍنذأفإ .ًاقح انّبر ٍانَدَعَو ام
 ىلع هللا ةنعل نأ ٍدانُم ىانو مّلعُم ملعأ

 :هلوقب مهفصو مث ؛مهيلع ةرقتسم «نيماظلا
 هللا ليبس نع نودصي نيذلا» : 0

 عابتا نع سانلا نوٌُدصي 4أجَّرِع اهنوغيبو

 «نورفاك ةرخآلاب مهوؤ هعرشو هللا ليبس

 نوُبَدَكُم نودحاج ةرخآلا يف هللاءاقلب مهو

 ٍفارعآلا ىلعو ٌباجح امبيبوإ» 5
 هللا لاق يذلا روّسلا وه ٌباجحلا 4(لاجر
 ُهِطاب باب هل روسب مهنيب برٌضفإ» :ىلاعت

 وهو «#باذعلا ِهِلَبِق نم ُهرِهاظو ةمحرلا هيف
 لعوإل :ىلاعت هللا لاق يذلا فارعألا

 صصص ريل 0 جن ىلا . لإ و وو 2 هد هدة لح صو عر يصر هم

 «مهاوسب الك نوفر لاجر ٍفارعأل تونز متنا الو ككع ف وخال ةَسلأ اولخ ذأ ةَمحر تمد
 مهب تزواجب موق مه :فارعالا باحصأاو مار ًِ ًُ

 000 200 7 و © 6 0 2. تاك يي حر 262
 نع مهئائيس مهب تدعقو ءراتلا مهتانسح 8 ءلعا 7 1 | بنئحصارانلا باحصأ ىد كل

 لهأ نوفرعي «مهاوسب الك نوفرعيإ» .ةّئجلا 1 6 هوم م عشم_<4- > ملأ
 داوسب راثلا لهأو ؛هوجولا ضايبب ةّنجلا لعاَمهمرَحَم 1 هلل مكفزر ما 2
 موقلا عم مهلعجي نأ هللاب نوذّوعتيو .هوجولا 3 وَ 2 هم أت 0-1 5 .6ك اكس ل رس وز و 2 0

 أوَُشاَمَك ا ل مرمر ذيع

 4 كِل
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 موقلا عم انلعجت ال انّبر اولاق# «نيملاظلا
 ْنأ ٍةّنحجلا باحصأ ا اًودانو» 4 نيم لاضظلا

 «#نوعمطي مهو اهوُلْخْدَي م مكيلع ٌمالس
 ةماركل لإ إ ممولق ف عمطلا كلذشلا لعج امو

 مهراصبأ تفرُص اذإوإ» :41 مهب اهُديِرُي

 عم انلعجت ال انّبر اولاق رانلا باحصأ َءاقلت

 نم مهن «مهايسب مهنوف رعي الاجر ف فارعألا ٌباحصأ ىكانو# : :5/م8 كلذ اولاق ةقرزم مهنيعأو ةّدوسم مههوجو اوأر اذإ «4نيملاظلا ٍموقلا

 ءالؤهأإ : 14 هللا باذع نم مكعرمج الو مكترثك مكعفني ال «نوريكتست متنك اموإل «مكترتك «مكغمج مكنع ىتغأ ام اولاقإ رانا لمأ

 ةّنمجلا اوُلْخْذ ا [مهل ىلاعت لوقي 0 «فارعألا لهأ نع] رانلا لهأ نم ربكتلا لهأل ىلاعت هللا لوق اذه «ةمحرب هللا ُمُهلا ال متمسقأ نيذلا

 مهنومعطتسي 4«هللا مكقزر اَمِم وأ ءاملا نم انيلع اوُصيفأ نأ ِةّنْلا باحصأ ٍراَثلا ٌباحصأ ىدانوإل : ٠ «نونزحت نأ الو مكيلع ٌفوخ ال

 ايندلا يف هنودمتعي اوناك امب نيرفاكلا ىلاعت فصو مث ١: مءارشو ةّنجلا ماعط ينعي «نيرفاكلا ىلع امهمّرح هللا ْنِإ اولاق «مهنوقستسيو

 مهلماعُي اذه مهموي َءاَقْل اوُسن م مهاسدن َمويلاف ايندلا ٌةايحلا ْمُهَتَرْغو ًابعلو اوه مهتيد اوذحتا نيذلا# :لاقف ًابعلو ًاوه نيّدلا مهذاحتاب

 .4 نوّدحجي انتايآب اوناك اموت لذه مهموي ءاقلل اولمعي نأ اوكرت م ةمحرلا نم مهكرت : يأ «ميهيسن نم ةلماعم

 نم ُةَدعقم ىري راّثلا لهأ لكو ءأركش هل نوكيف «يناده هللا نأ الول :لوقيف ءراّثلا نم ُهّدعقم ىري ةنجلا لهأ لكد :ّليَم هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع يئاسنلا ىور 4 4 :ةيآلا
 ةنحلا متلحدف ةمحرلا مكتلان مكلامعأ ببسب يأ «نولمعت متنك امب اهومتثروأ ةنحلا مكلت نأ اوُدوُت ةّنملا نم راّنلا لهأ دعاقم اوثروأ امل اذهو .«ةرسح هل نوكيف «يناده هللا ْنَأ ول :لوقيف ةّنحلا

 الود :لاق ؟هللا لوسراي َتنأ الو :اولاق نجلا ُهلمع ُهَلِجْدُي نل 5دحأ نأ اوملعاو» :لاق هنأ ِهَْييَم هنع نيحيحصلا يف تبث امل اذه ىلع لمحلا بجو امّنِإو .مكلامعأ بسحب مكلزانم متأوبتو

 /115/ج ريثك نبا .«لضفو هنم ةمحر ب هلا يندمغتي نأ لإ انأ

 ةقدصلا لضفأ» : لع هللا لوسر لاق :لاقف ؟لضفأ ةقدصلا يأ :لكس وأ سابع نبا تلأس :لاق ملسم نب ورمع راد يف راغصلا ىسوم وبأ انثدح :ماح يلأ نبا لاق 66 :ةيآلا

 .«هللا مكقزر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ :اولاق ةّتحلا لعأب اوئاغتسا امل راّثلا لهأ ىلإ عمست ملأ عاملا



 نيكرشملا ىلإ هراذعإ نع ىلاعت ربخُي :5
 هب يذلا باتكلاب مهلإ لوسرلا لاسرإب

 ملع ىلع هانلّصف باتكب مهانتج دقلوإب

 لهط :* 4وسؤُي .موقل ًةمحرو ٌىدُق
 باذعلا نم هب اوُدِعَو ام 4هليوأتالإ نورظني
 ةمايقلا موي «هليوأت نأي موي

 لمعلا اوكرت «لبق نم هوُسَن نيذلا ٌلوقيإ»
 انير لسر تءاج دقو ءايندلا يف ةوّسانتو هب
 يف «انل اوعفشيف ًءاعفش نم انل لهف ّقحلاب
 وأإ هيف نحن امم هيلإ انرص اَمِم انصالخ
 انك يذلا ريغ لمعنفإ» ايندلا ىلإ (ُذَر
 اوريمخ 4مهسفنأ اوُرِسخ دقإ» ؟4لمعن
 ءاسيف مهدولخو رانلا مهلوخدب مهَسفنأ

 مهنع بهذو 4نورتفي اوناك ام مهنع لضوول
 مهنورصني الف هللا نود نم نودبعي اوناك ام
 مكبر َنِإإَف :84 هيف مه امم مِهوُدِقُي الو
 ٍةّس يف ضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا هللا
 قلخ ميخفتل] ةنس فلأك موي لك 4ماَيأ
 _شرعلا ىلع ىوتسا مثل [ضرألاو تاومسلا
 نع كلام مامإلا لمس ] «رابلا ليللا يشي
 فقيغللا يف :يا ملعم ءاوتسالا :لاقف ؛ءاوتسالا

 لاؤسلاو ءبجاو هب ناميإلاو ءلوهجم فيكلاو
 بهذي «راهنلا َليللا يشغُيل .[ةعدب هنع
 مالظب اذه ءايضو ءاذه ءايضب اذه ٌمالظ

 بلطي امهنم ّلكو (ًافينح ةباطيإ» ءاذه

 هلك هكا

 مقلة َسَو ىَدْح ولعل ع ةنلصف ناصف رنتك مهد
 راسو ع ا رس حج ل

 ٌلوُفَيِمْدِي : مليوأت ف أَيَمْوَي مايواَتاَل دورظني لَه يل نوم
 واس ىف حس

 َكلَميَحلأ فتم

 حو رخال 2 هت ريس جس ريس رس هل 0 وا سس سس رس

 لمعت انك ىلا رع َلَمَحَف درو انل اوعَفَسيَف ءاعفش نم

 متتحج رس هر خس اس وجلس 001 اس حاس
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 رس سس حراس يع 1 1 امر .هنع رخأتي ال ًاعيرس يأ ًائيفح ًابلط رخآلا

 (©) تورك مكلحا َقوَمْلا جوع كلدكَت رعت تارك موجللو ٌرمقلو سمسلاو)
 هل هل الأ :ًاهّنم لاق اذهو هتئيشمو

 ًاعّرضت مكبر اوُعذال : 66 [ُيميتيو كري هعسابو .عفتراو مظاعتو ىلاعت :يأ] ©« نيملاعلا بر هللا طرب فّرصتلاو كلما هل «رمألاو

 مكبولق عوشخب «ةيفخوإو ةناكتساو ٌللذت «ًاعّرضتإ» ؛مهارخأو مهايند يف مهحالص وه يذلا هئاعد :ىلإ هدابع ىلاعتو كرابت ٌدشرَأ «ةّيفخو

 دانسإب هجام نباو دواد وبأ ىورو .هريغ يف الو ءاعدلا يف © نيدتعملا ُبحُْي ال هنإ)» .ءارم ًاراهج ال هنيبو مكنيب اهف هتيبوبرب مكديقي ة ةحصو

 ىبن «اهجالصإ دعب. ,ضرألا يف اوُديمفت الوإل : نا «روهطلاو ءاعدلا يف نودتعي موق نوكيا :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛نسح

 ًاعمطو «هباقع نم ًافوخ «اعمطو افوع ٍةرقذاوإ :هيلإ | عرضتلاو هئاعدب ىلاعت رمأ مث  .حالصإلا دعب هرضأ امو «ضرألا يف داسفالا نع ىلاعتولا

 لسرُي يذلا وهو :ةا/ هرماوأ نوععبَتي نيذلا نيئسحملل ةدصرم هتمحر نإ نيت نم بيرق هللا ةمحر نإ باوثلا ليزج نم هدنع ابف

 .ةمايقلا موي ىئوملا ُديِعُي هّأو قازرلا هّنأو ءاشي ام ىلع رداق هّنأ ىلع هّبن ضرألاو تاومسلل قلاخلا هنأ ىلاعت ركذ ال وتمر ئَدَي نيب أَرْشُب حايرلا

 هانقسإ» ءاملا نم اف ام ةرثك نم لاق باس تأ اذإ ىتحإ» «رطملل لماخلا باحسسلا يدي ني عهتجر يدي نيف ةردعنم رش

 يبحن كلذك ؟نوركذت مكلعل ىتوملا جرحت كِلذك ٍتارفلا لك نم هب ادجرخأف ءاملا هب انلزنأف)» «ءابيف تابن ال ةبدحم ضرأ ىلإ «ٍتيم 2

 .اهروبق يف داسجألا هنم تبنتف ام ىلاعت هللا لزنُي ؛ةمايقلا موي ٌايمر ا

 لمع نم لمعام ىلع هللا دمحي مل نم : كاع هللا لوسر لاق :لاق ءةيحص هل تناكو هيبأ نع يماشلا زيزعلادبع نع ريرج نبا ىور «رمألاو ُقلخلا هل األ :ىلاعت هلوق © :ةيآلا

 ءاعدلا ينو (رمألاو ٌلخلا هل الأ :هللا لاق «هللا لزنأ امب رفك دف  داجيإلاو قلخلا رمأ نم يأ ائيش رمألا نم دابعلل لعج هللا نأ معز ْنَمو هلم طبحو َرْفك دقف ُهَسفن دمو .حلاص

 /771/7ج ريثك نبا/ . هلك ّرشلا نم كب ٌدوعأو هلك ريخلا نم كلأسأ ,هّلك ُرمألا مجري كيلإو هلك ٌُدمحلا كلو هلك كلتا كل مهللا» :روثأملا



 ٍنذإب ةتابن ٌجّرخي ُبّيطلا ُكلبلاو»
 اعيرس اهئابن جرختي ةبيطلا ضرالا 4«هئر فل 9 1 هان ع م ةنطلا مأألا كوك ا ا

 الإ ٌجرخي ال َتّبَع يذلاوط ءانسح وعد يدر عب ركع 2 ار سر ا ع
 نحال ثبخ ىزل اوء هير نذإ هتابن جرخي ادلَبلا
 هبرض لثم اذهو [ٌرِسَعْلا :ٌدكنلا] .4ًادكت مر عسر ا رو 7 0 57 َ

 فّرصن كلذكإل .رفاكلاو نمٌومللهللا م نوكشمم هل تنيال افّرصن هلل نكحا ؟نالإ

 فّرصُن :يأ] .4نوركشي موقت ِتايآلا عسم ام رم46 وودم هي دد سل هم ا ص رع حرس د
 ّصخو «سانلا هيلإ جاتحي ام لك يف تايآلا ام هللااودبع موقت لاقف موق كإاحر انلسرأ دقل

 6 [كلذب نوع م نيك (©0) ٍمِيِظَع و َوَيَباَدَع َءُف | نإ هريغ هل نم :08 [كلذب نوعفتنملا مه مهمأل نيركاشلا 2 2 حم دس يد حسي ع به سا عقعلا 2

 موق اي لاقف هموق ىلإ احون السر دقلإ» ا و سرس ل لس 2 يرسم ع ل

 فاغخأ ينإ 0 مكل ام هل اودّبعا لاف ايل نييك لالض ذ كنز اَنِإءهِموق نم الملا لاق
 موي باذع نم موي ٌباذع مكيلع 0 م0 د رعس 0 0 سوي >م

 5٠: هب نوكرشم متأو هللا يقل اذإ ةمايقلا َتيِدلعْلَا ٍتَّرْنَملوُسَر يب دلو َهَلْكَص ىبَسيَل ِمَوَقلَي
1 

 :مينم ةداقلاو ةداسلا (وموق نم الما لاقإو ا 1 نقش م”َكَلَبَأ (©) ©
 اناّيإ كتوعد يف «نيبم لالض يف َكارَتَل انإإ» َتِصْملَعَأَومكل حصن - 2 2
 5 سال 7 ريو هرج <

 موق اي لاقإل 5١: مانصألا ةدابع كرت ىلإ لعرب ل مك 7 َنوُمَلَحتاَلاَم

 ٌبر نم لوسر ينتكلو ةلالض يب سيل رطب عسب حج ع وسمو عوج 2 200000

 نم ٌلوسر انأ نكلو لاض انأ ام «نيملاعلا 1 0 ا
 رول سس سس ع ضرس رول اس 0

 :51؟ هكيلمو ٍءيش لك بر نيملاعلا بر اوذَك لأ َنقَرعأَو كلا وحمله
 ملعاو مكل جصناو يبر ٍتالاسر مكغلبأ» 5 ر

 نأ لوسرلا نأش اذهو 4نوملعت ال ام هللا نم م 9 َتيِجاَمَوفأواَكح مج 200

 مهكردي ال ىللاب ًالاع اسمان ًاغلبم نوكي لع وو حم مو عع مشت لاك ف

 :88 تافصلا مده ي هللا نلخ نم د وت الق دهرَحِولِإَن وكلامه أودع وقيل
 رت د آ ]أذ قم ل روم و م ل

 ىلع يكتر نم ٌركذ مءاج نأ مثيجعرأ» 2 ىف ىرورَلَكءوِمْوَف نمأورَفك سدا ُهَمْلاَلاَد (2)
 اذه ْنِإف اذه نم اوبجعتال مك لجر ًُ 7

 مكنم لجر ىلإ هللا يحوي نأ بجعب سيل ووعي لاَف 7 بيذكلا رم َكَّئْظَلاَنِإ ةهافس

 مرذنيلإ» مكيلإ اناسحإو مكب ةمحر ريت ج1 س6 ع يك نب قلل رح سا لل عسسب دس ديل سس يس رس
 مكلعلوإلهب اوكرشنالولا ةمقن «اوقتتلو 92 نيميلدعلا بر نم لوسر يحلو ةهافس ىبسيل

 ىلع ذات «هوئاكفإل ١: 534 نوم

 اموق اوناك مهنإ» ران الع رغأ مهتائيطخ اًمِمأل :ىلاعت لاق اك «/نتايآب اوُبَّدك نيذلا انقرغأوإط «ةنيفسلا «ِكْلَقلا يفإ» ءليلق الإ مهم
 ًادوُم مهاخأ ٍداع ىلإ انلسرأ كلذك ًاحون حون موق ىلإ انلسرأ ع «أدوُم مهاخأ ٍداع ىلإوإ» :58 هل نودتبيالو هنورصيُيال قح لا نع د

 ةّدشل كلذو «دالبلا يف اهّلثم ْقلخُي مل يتلا .دامعلا ٍتاذ َّمرِإ .داعب كبر لعف فيك رت ملأ : ىلاعت لاق ار ّرَبلا يف دمعلا ىلإ نووأي اوناك نيذلاو

 ان مهنم ةداقلاو ةداسلا «هموق نم اورفك نيذلا ألملا لاقل :5 ؟«نوقتت الفأ ُةريغ ِهلِإ نم مكلام هللا اوُدْبع معا موقاي لاقإب «مهتوقو مهسأب

 موق اي لاقإل :517/ [هيلإ انوعدت اهف :يأ) .4نيبذاكلا نم كتظنل انإوإ» مانصألا ةدابع كرت ىلإ انوعدت ثيح ةلالض يف «ةهافس يف كارت

 ٍءيش لك ٌبر وهف «ءيش لك قلخ يذلاهللا نم ّقحلاب مكّتج لب «نيملاعلا بر نم لوسر يتكلوإ نومعزت م تسل (ةهاَفَس يإ سيل
 .ةكيلمو

 تبنأف ءاملا تلبق ةيقن اهنم تناكف ًاضرأ باصأ ريثكلا ثيغلا لئمك ىدهلاو ملعلا نم هب هللا ينثعبام لثم» :هّتْع هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع :يراخبلا ىور ه8 :ةيآلا
 قف نم لكم كلذف ءالك تيئثالو ًءام كسمُال نايف يه امّنإ ىرخأ ةفئاط اهنم باصأو اوعرزو اوقسو اوبرشف «سانلا اهب هللا عفنف دف ءاملا تكسمأ بداجأ اهنم تناكو ريثكلا بشُلاو ًالكلا

 .ملسم هاورو وهب ٌتلسرأ يذلا للا ىَدُه لبقي ملو ًأسأر كلذب عفري مل نم لثمو ءمّلعو ملعف هب هللا ينتعبام هعفنو هللا نيد يف

 دق كَنَأ دهشن :اولاق «(؟نولئاق متنأ امف يّتع نولوؤسم مكنإ الا اهّيأد :ًاعمج رثكأو اوناكام َرْفوأ مهو ةفرع موي هباحصأل لاق هلي هللا لوسر نأ :ملسم حيحص يف ءاج 1 :ةيآلا

 .«ذهشا مهللا دبشا مهللا» :لوقيو مهيلع اهسكنيو ءامسلا ىلإ ُةَعبصأ عفري لعجف ٌتحصنو ٌتيّدأو ٌتغلب



 مكل انأو يّبر ٍتالاسر مكغلبأل
 اهب فصتي ' يتلا تافصلا هذهو 4 نيبم حصان

 وأ 8 ةنامألاو ححصنلاو البلا «لسرلا

 رلجر ىلع مكبر نم ٌركذ مءاج نأ مبجع
 مكيلإ هللا ثعب نأ اوبجعت ال 4مرذُيِل مكنم

 لب هءاقلو هللا ماي مَرْذني مكيسفنأ نم ًالوسر

 مكلعج ْذِإ اورك ْذاوإ» «مكاذ ىلع هودمحا
 هللا ةمعن اوركذا 4 حون موق دعب نم ءافلخ

 كلهأ يذلا حون ةّيرذ نم مكلعج يف مكيلع
 م ةازوإل .هوبّذك ال هتوعدب ضرألا ّلهأ هللا

 هتتمو ُهَئمعن (وللا َءالآ اوركذافإ» ءمكسنج
 اولاقإ ٠7١: «نوحلفت مكلعلا» مكيلع
 ُدُبعي ناك ام ّرذنو ُةدحو هللا دّبعنل انتيجأ

 مهتايغطو مهِدّرَع نع ىلاعت رخُم !؟4انؤابآ
 اهب انتأفإ» «مالسلا هيلع ٍدوُه ىلع ٍمهراكنإو

 ءولا م4(نيقِداَّصلا نم تنك ْنِإ اندِعَت

 مكبر نم مكيلع عقو دقإ» دوه «لاقإ»
 مكتلاقمب مكيلع ٌبجو دق 4 ٌبضغو سجبر
 طخس [باذعلا :سجرلا] «سججِرإ هذه
 متنأ اهوميم# ءامسأ يف يننولداجتأل» .بضغو

 يتلا مانصألا هذه يف ينوجاحتأ «كؤاباو
 الو رضت ال يهو ةغآ مواباو من نأ اهومكيمس

 :يأ] 4 ناطلس نم اهب هللا 97 مزن !؟عفنت

 ينإ اوُرِظتنافإ «[اهتدابع يف مكل ٍةَجح نم
 ٌديعوو ٌديدهت اذهو © نيرظتنملا نم مكعم
 هانيجنافو» :ا/؟ :هلوقب هبقع اذهلو ,هموقل

 نيذلا َرياَذ انعطقو انم ةمحرب ةعم نيذلاو

 ركذ دقو «نينمؤم اوناك امو انتايآب اوبّذك
 ًاحِلاص مهاخأ دو ةليبق ىلإ انلسرأ دقلو «ًاحلاص مهاخأ دوم ىلإوإ» :1/" ميقعلا ميرلا مهيلع لسرأ هّنأب نارقلا يف مهكالهإ ةفص ىلاعت هللا
 ٍةمَأ لك يف اننعب دقلوإ» :ىلاعت لاق اك هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ نوحدي لسرلا ٌعيمجف ريغ هلِإ نم مكل ام هللا اوُبعا موق اي لاقإو

 مكتنج ام قدص ىلع هللا نم ٌةَجح مكتءاج دق 4َةيآ مكل هللا ةقان هذه مكبر نم يب مكتءاج دقإل .4توغاطلا اوبيتجاو هللا اوُدبعا نأ ًالوسر

 مالسلا هيلع اص مهملع ذحخأف ءمهسفنأب اهوثيع ءاَمص ةرخص نم مهل جرخت نأب هيلع اوحرتقاو «ةياب مُهْيِتأي نأ امحاص اولأس نيذلا مه اوناكو هب

 تعدصنا مث ةرخصلا كلت تكرحتف «لجو ّرع هللا اعد «مهَدوهُْم كلذ ىلع هوطعأ اًملف هب َننمْوْيَل ,مهاوس ىلإ هللا مهباجأ نثل قيثاوملاو َدوهُعلا
 لاق امك ءاهبرش موي اهبل نوُيرشي اوناكو ءأموي مهل هعدتو ًاموي اهرب نم برشت ةّدم ٌُتعضو امدعب ةقانلا تماقأو ءاههبنج نيب اهنينج كّرحي ةقان نع

 »ا 2 رع وحج رق 21 و 9س رس ا سمس اس حاوع رس

 ٌممْبجو 7 نيم اند ناو نبرة دللسر مكجفلبأ
2 

 ره 207 وع دم 7 00 درع 37 ناقل 0. 7 -و

 مكر دنس مسي ٍلجْر لع درنمركذ ءاج نأ

 مس سس با 22 ل ا أ
 مُكداَرَو جون موق ِدَحَبْنِم ءاَمَلح مُكَلَعَجْدِإ اوركصْدَأَو

 20 هه مرسم <

 َنوُحِلْفْن ٍْ[َلَعَل هلأ كل ب ءاورتصأل لطبق ف

 احم َرَدَتَوْمَدْحَم َهَسَاَدْبَعَنل امي اَولاَق 09)
 َنيِقِدَكلاَن مَتنُك نإ !اكُدكاَمِياَنََم واباء ُدْبْمَي 201

 هعو سما وعس 2 ريد سيل
 صو شجي ديكس قون
 2000 261 جدر سس اه 2 و

 0 ا
 و هه

 انيق ٍةَمهَعَم ِيلآَوهَنِيبَأَت 07 < 2 2 لآ

12 

 ينم ومان ننحرم

 هللا دعم موي لاقي َصمُهاََأ َدوُمَف َّلِإَو ()
 رو هو ما 47 -
 نيةَنْيَب مكن[ ْدَفْمَْع والنيك أَم

 2 رس وسد م 2 لاعاد َ

 ا هورذف هياء ل ةقانءوذنته

 رع 2 طع 7 5

 ُتاَذ َدَعمَدْخَأَم اف ومال ضم

105 

 .«ملأ ٌباذع مَذأيف ءوسب اهوُسَق الو هللا ضرأ يف ٌلكأت اهورَّذَقإل «جمولعم موي ٌبرش مكلو ٌبرش اهل ةقان هذه :ىلاعت

 هوَ هللا لوسر نأ رباج نع ملسم ىورو و :ويسفتلا باتك يف يراخببا هاور هراقلا لسداد هللا ٍنوُد نم وعدي وهو تام نم :لاق هِي هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ٠ :ةيآلا
 كّرُشلا مكيلع فاخأام فوخأ» :لاق هلع هللا لوسر نأ دمحأ ىورو ./ مقر ملسم حيحص هراّثلا لخد ًاعيش هب ُكَرْشُي ُهْيقل ْنَمو قتلا لخد ًاعيش هب كرشيال للا ّيقل ْنَم» :لاق

 ./555 - 478/0ج دنسملا «ءاَيرلا» :لاقف ؟هنع لعّسف «رغصألا

 ةيآلا يف لاق !؟ ؛ميمرلاك هتلعج الإ هيلع تنأ ءيش نم رذنام ميقعلا يلا مهيلع لسرأ هنأب نآرقلا نم رخأ نكامأ يف مهكالهإ ةفص هناحبس هللا ركذ دقو : :ريثك نبا لاق ١ :ةيآلا

 اوتعو اودّرَت ال 4ةيقاب نم مه ىرت لهف .ةيواح لخن زاجعأ مهنأك ىعرص اهيف ّموقلا ىرتف ًاموسح مايأ ةيناثو لايل عبس مهيلع اهرتس .ةيتاع رصرص حيرب اوكلهأف داع امأوإ» ىرخألا
 .«ةيواخ لحن زاجعأ مهئاكإ» :ىلاعت لاق اذهلو هتنج نيب نم هنيبت ىتح هسأر غلثتف هسأر ْمُأ ىلع هركذد مث ءاوهلا يف هعفرتف مهنم لجرلا لمحت تناكف ةيتاع عرب هللا مهكلهأ



 دعب نم ءافلخ مكلعج ْذِإ اوُركذاوإل 4

 [لزانم :يأ] «ضرألا يف ماّوبو ٍداع
 نوثحنتو ًاروُصُق اهلوهُس نم نوُدِج 0 ادب 20 5

 لابجلا يف ٌتويبلا اوُدَخَتاَ ,4أتوُبب َلابحلا مكحَأَوْيَود د نم ع ل د ادركذأو
 ب 0

 الو هللا َءالا اوُركذافإ «[عمهرامعأ لوطل َنونِحَتَنو اروصفاسهِلو هس نو توُذَصَت ْذِخَنَت ٍضْرَاْلا ف

 نأ لدي اذهو] 4 نيدسفم ٍضرألا يف اًونْعَت هم كب
 ا 2 َ 0
 ألملا لاقإ» :/8 عرافكلا ىلع ٌمعنم هلل ٍضْرأْلا ِفَوَتْعتاَلَو هَل 30 اوي ول جلا

 اوُفِعْطُمسا نيذلل هموق نم اوريكتس نيذلا ني اورب/كتسشاَن ذل ًالَملاَلاَق 95 َبيسُفُم ١ ١ أ ث تس 2 ح1 1 ا 1 7
 ًاحلاص نأ نوملعتأإ :#مينم َنمآ ْنَمِل رس و2 ور غد مال ال جال اها حا عر 2 0

 ءازهتسالا قيرط ىلع اذه] !؟4هّبر نم ٌلسرم توملعتا مهنم نماء نمل اوفهضتسا نبزلإل -هموق
 هب لِسرُأ امب انإ اولاقإل «[ةيرخسلاو 0 ا ل ا

 انإ اوريكتسا نيذلا لاقإ» :75 4نونمؤم وهي بز ِياَنِإ - كي رنم لس رماح لنص تن

 كلذب اوباجأ] «نوُرِفاك هب مّسمآ نيذلاب ىزأايانإأ ورك تسأ حرزأأ لاَ 2: تر وُنموم

 مهّنِإ 4 ةقاثلا اوُرَفَعَف ل [اوتُعو ادّرت 00 وهدم سبل رس عسا وار

 لاق ءءاسنلا ىتح اهلتق ىلع مهلك اوقفتا َنَعْاَوَمَحَو َةَقاَّسلأ اورقعف إل تورفك هب محْنَماَء

 مهر مهيلع مكْمَدَ اهورقعف هوُبذكفو# :ىلاعت همسك اا راينا قأ صيأولاَفَو 2
 .4مهنر رمأ نع ازتعوإ .ةيآلا «مهبلذ, ١ تعاتخ نإ اهنامي انؤتا حاصاي اولا قو مهيررت
 اهب انيئا ٌحِلاِص اي اوُناقوإ» ء[اوربكتسا :يأ] راد يفاوحَبْصأَف ٌةَمَجتل ا دسم ءوا4 أ 2 16 رس حام لح خب وحج ب اد ع

 :08 «نيلَسرملا نم تنك نإ انهت و
 5 2 21417 فل قو هه آ

 ةلزلزلا :يأ] .4ةقجّرلا ُمُتتخأفإ مكتعلبادقلووقلي ممتع وَ ((7) َنيِمْندَج نيميدج
 24 نيغاج مهراد يف اوُحبصأ فل ء[ةديدشلا ل 2م م ِ 0 ا ا
 :1/4 [باذعلا نم نيدلماخ اوراص :يأ] تيحصاتل 0

 مكتغلبأ دقل مرق اي لاقو مع ىو مَقَبَساَمَدَم َدَسِحمْلأ َنْونَأَتَأء وِمّوَقِل لاَ ام َدِااَطَوْلَو 9

 نوُبِحت ال نكلو مكل ٌتحصنو ير ةلاسر هَ 00 رج 0000 4

 هيلع حلاص نم ٌعيرقت اذه «نيجيصاتل جيانا سنا © ييلنلا كير مي
 ءهاّيِإ مهتفلاخمب هللا مهكلهأ ال هموقل مالسلا ربا ءهوعحم هع

 وحلا لوبق نع مهئابإو هللا ىلع مهدّرتو

 عا

 6-2 0 ا 9

 دقل# «ىمعلا ىلإ ىدهلا نع ميضارعإو 0

 ملف 4«مكل تحصنو ع 5 0

 هلا نئاعل مهيلع موَُس لهأ كلذ عنص لم عل أ 0 ا ندا نب ب مكتب اطمح يأ

 وهو «لاجرلا ىلإ ّنهنم مكّير مكل قلم امو ءاسنلا نع متلدع 4ءاسنلا ِنوُد نم ٌةوهش َلاجرلا نوقأتل مكنإإ :مالسلا هيلع طول مهل لاق 4١

 3 ٌنهئاسن ىلإ مهدشرأ «نيلعاف متنك نإ يتانب ءالؤهإ» :لاق ىرخألا ةبآلا يف مه لاق اذهو ءهلح ريغ يف ءينلاُعْضَوهنأل لهجو مكنم فارسإ

 .«(ديرُت ام ملعتل كّنِإو قح نم َكِتانب يف انل ام تملع دقل اولاقإطو ءّنهن :وهتشي ال مهّنَأِب هيلإ اورذتعاف

 بيلق بيلقلا ىلع فقو ىتح راس من اهبكرف ليللا رخخآ 1 نم ثالث دعب ُتَدُشف هتلحارب رمأ م ثالث كانه ماقأ ردب لهأ ىلع رهظ اه هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف ءاج 4 :ةيآلا

 هللا لوسراي :رمع هل لاقف «أقح ير يندعوام ٌتدجو يّنِإف ًاقح مكبر دعوام متدجو له :نالف نب نالفايو «ةعيبر نب ةبيشاي «ةعيبر نب ةبتُعاي ,ماشه نب لهج ابأاي» :لوقي لعجف ردب
 .«نوُبيِجُيال نكلو مهنم لوقأ امل َعمسأب متنأام هديب يسفن يذلاو» :لاقف ؟اوفّيج دق ماوقأ نم ملكتام

 لهأ ىلإ هللا هثعبف ماشلا ضرأ ىلإ هعم رجاهو مالسلا هيلع مهاربإ عم نمآ دق ناكو مالسلا امهلع ليلخلا مي مهاربإ يخأ نبا وهو رزا نب نوراه نبا وه طول :ريثك نبا لاق 8١ :ةيآلا

 ءمهريغالو مدآ ينب نم دحأ اهب مهقبسي م ءاهوعرتخا يتلا شحاوفلاو مراحناو مناملا نم هنوبكتري اوناك امنع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو لجو رع هللا ىلإ مهوعدي ىرقلا نم اهوحامو مودس
 مم ./1ج ريثك نبا/ هللا نئاعل مهيلع مودس لهأ كلذ عنص ىتح مهلبب رطغيالو «هفلأتالو هدهعت مدآ ونب نكي مل ءىُس اذهو «ثانالا نود روكذلا ناتيإ وهو

 هجام نباو هنّسحو يذمرتلا هاور طول موق لمع ْنِم يتمأ ىلع فاخأاُم فوخأ نإ) : عليم هلوق :اهنم «روكذلا نايتإ ميرحت يف ةريثك ثيداحأ بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا ىورو

 طول موق َّلَمَع َلِمَع ْنَم نوعلم :لاق ؛هيفكت ٌةدعل مهنم ٍدحاو لك نعلو ثالث مهنم ٍدحاو ىلع ةنعللا َدّدرو «هتاومس عبس قوف نم هقلخخ نم ةعبس هللا َنَعل» :هّْيَع هلوقو .هححصو ماخلاو



 اة 1 اولاق ْنأ الإ هموق َباَرَج ناك اموط
 و فاس 00 نأ الإ أطول اوباجأ ام (مكتيرق نم مهوجرخأ
 نيفيا لهم كم موف باوج تاَكصاَمَو نوب نم هعم نمو هيفتو هجارخإب اوُعَق

 ومع رعي مس مهكلمأو الاس «ىلاعت هللا هجرخأف ؛مهرهظأ

 مهكر رو يي تمل تأ :89 بيع يشب مهوباع «نورهطسب
 عب 0000 رع صرع ا نم تناك ةتأرما الإ هلهأو ُهانيجنافإ»

 69 تريم ًاةَبِقِدَع هبفلع كر قي ْزظظنأَهاَد 7 لي هب نمْؤُت مل اهّنإف هتأرما الإ «نيرباغلا

 يا ءاسو ع جرد نمؤي ملو ؛هيلع مهامُث اهموق نيد ىلع تناك

 هلا وكم ا موية فانت َدَمْكِلَو لاق اك ءطقف هتيب لهأ ىوس مهنم ٌدحأ هب
 نّيةكنيبمُكحَقَةَجَدعربَع هَلْ مُكصَلاَم نيالا نم اف لك ني اهرعأفإ :لاع
 و 01 ا جموع هير اعو «4نيملسملا ني ِتيب ريغ اهيف اندجو امف

 ا َس ٌرّسِفُم اذه «ًاًرطم مهيلع انرطمأوإ» 205

 م نم ةراجج ادلع انرطنأوإوا :ىلاعت هلوقب

 همن شطس دل م اهجنإ - «نيمرجلا بقاع ناك فيك زطنافإط

١ 

 ويد ىلع ءىرتجي نم ةبقاع ناك فيك دمحم اي

 َتوُذصَو ودون "رص َلُكبْأودَعَفت :46 ُهَلّسَر بذذكُيو لجو ٌرعمللا يصاعم

 عا بكوب 0 ذم يعش مهاحأ يلم لاو هب سس جم ةليبق ذم ًابيعش اخأ َدْذَم ىلا
 مهو ءنزاجحلا قيرط ىلع ناعم برقب

 أورظن و تت و 1 7 َِق مح كصحدإ |اوركحأو هللا اودبعا مرق اي لاقإل ةكيالا باحصا

 :لاقف مهظعو مث 4ةريغ لإ نم مكل ام
 1 2 جر 017

 يع ب0 ياو هيفيع 200103 ليكلا اوُفوأف مكبر نم هيب مكتءاج دقإ

 0 خا 2+ 0 رحال ال ع الوإ» مهلاومأ يف سانلا اونوخت ال 4نازيسملاو
, 00 | 0-8 

 ونمَومَل همي اطو ءويُثلِسْرأ ىاايأوُمَم مكب ىلع اهوذحأت ال 4مهءايشأ سانلا اوُسخبت
 ا واني كح يح وُرَصأَف . نازلاو لايكلا صقن وهو ,رخبلا هجو هم موس 52 1 2 10 . 0 5

 دعب ضرألا يف اوُدِسفت الوإ» .اسيلدتو ةيفخ
 1 مشنك نإ مكل ريخ مكلذ اهحالصإ

 ٍطاَرِص لكب اوُدعقت رو 1/5 «نيضْؤُم
 نينمؤملا اودعوتت الو ,مهلاومأ موطعُي 0 نإ لتقلاب سانلا اودعوتت الو «يونعم لاو يسيلا قيرطلا عطق نع مالسلا هيلع ٌبيعش مهاب «نوُدعو

 ممك 4راكف ليت منك ْذِإ اورك ذاوؤج ةلئام ًءاجوع هللا ٌليبس نوكت نأ نودوت «ًاجوع اهمتوغبتو هب َنَمآ نَم هللا ٍليبس نع نوُدّصت و

 ةيضاملا نورقلاو مثلا نم (نيدسفملا بقاع ناك فيك اوُرظناوإ» «كلذ يف هللا ةمعن اوركذاف مكترغكل ٌةزعأ مترصف مكتأقل نيفعضتسم

 قحإ» اورظنناف (اوُريصافإ ىلع متفلتخا دق 4اونمؤُي م ًةفئاطو هب ٌتلسرأ يذلاب اونمآ مكدمٌةفئاط ناك نإوإ) : مال باذعلا نم مهب لح امو

 .نيرفاكلا ىلع ٌرامدلاو «نيقتملل ةبقاعلا لعجيس ىلاعت هّنإف ,؟نيمكاحلا ٌريخ وهوإ» ؛لصفي :يأ .مكنيبو «اننيب هللا ٌمكحي

 نم نوعلم ءابتنباو ٍةأرما نيب عمج نم نوعلم «هيدلاو قع نم نوعلم «ماببلا نم ًاقيش ىتأ نم نوعلم هللا ريغل عذ َّنَم نوعلم «طول موق لمع لمع ْنَم نوعلم طول موق َلّمع لمع نم ٌنوعلم <
 لاجرلا نم نوُهّيشَتلا :هللا طخس يف نوسمُيو هللا بضغ يف نوحبصُي ٌةعبرأ» : هلع لاقو .نسح هداتسإو ماحلاو يناربطلا هاور ةهيلاَوَم ريغ ىلإ ىعّدا نم نوعلم «ضرألا د ٌدودح ريغ

 .يقبيبلاو يناريطلا هاور ؛لاجرلا يقأي يذلاو «ةميببلا أي يذلاو ؛لاجرلاب ءاسنلاب نم تاهّبشتملاو ,ءاسنلاب

 «هب لوعفملاو ٌلعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هوّتدجو نم» :ِهُْيَع هللا لوسر لاق :لاق سابع نب هللادبع نعف ؛لتقلا طول موق لمع لمعي يذلا ةبوقع لع هللا لوسر لعجو
 .يقبمبلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ناسنإلا ىلإ لقتنا هّنَأ ءريطخلا زديإلا» ضرم ةحفاكم ءابطأ ىدل مولعملا نمو] ؛هعم اهولتقاو ٌهوُلقاف ةميبب ىلأ ْنَم» :لاق هيَ هللا لوسر نأ سابع نب هللادبع نع دواد وبأ ىورو

 ,[طول موق لمعو انزلا قيرط نع ضرما اذه رشتنا مث «ةيقيرفإ يف ةدرقلا عم ةيسجلا ةيلمعلا ةسرامم قيرط نع

 /114- 51ه بيغرتلا/ .(ٌنهرابدأ يف ءاسنلا اوناتالو قا نم يبحتسيال هللا إف ءاويحتسا» :لاق هلع هللا لوسر ن نأ رمع نع دّيج دانسإب ىلعي وبأ ىورو



 هموق نم اوربكتسا .نيذلا الكا لاقل 4

 نم كعم اونما نيذلاو ٌبيعش اي كتجرخسل 0... فلا 2
 0 اعلم هه در 02 117 كرجل خم سَ موس 00 هه 020000001

 نم ٌربخ اذه 4اسلم يف ندوغتل وأ اسرق ٌبيعشني 20
 ًابيعش ُهّيبن ٌرافكلا هب تهجاو اًسع ىلاعتهللا ل 3 - -
 3 : 7 جار َّ اتم . 0 1 00 َكَعَمأَوْنَم سم ف8

 عوجرلا لع هارك الا 0 ؛ةيرقلا نك يننلاب هير هي .٠ 20 2 03 ًاَلع 5 ََ

 ميسر سا ل 03 ميسر و 21220
 ذك لل ىلع ايت دق :88 !كلذ ويا عين يف 7 م فرع 03 8.

 امو ءاهنم هل اناجت ذإ دعب مكيلم يف انذغن نإ ا 1 2
 هللا ءاشي نأ اّلِإ اهيف كوُعت ْنأ امل ٌنوكي َحَتْفآ ابدا: الكوتا لعامل ِءَن لعن نير

 الاس و 78 2 2 ن1 3
 لك ملعي هّنِإ ءبّبَسملا هّللأ ىلإ در اذهو «انبر هي رست هس هت 0 0 و سس هس كلر ع رح وجي هس خا هس هس هس تح هس

 لك امر عمو يش ّلكب ٌطاحأ دقو ءيش الملا لاقو 49 ويحتوي

 ينأن ام انرومأ يف انلكوت هللا ىلع املِع ءيش دوسي مش دود ها حر منعني هِعوف نمو رَفَم نذل 7 هت

 انرصناو انموق نيبو اننيب ٌمكحا «قحلاب © تريم دج هاو هان هلت ي 9 انموق نيبو اننيب حتفا اير» ءَرْذَن امو اهنم
 ريخ «نيحتافلا ٌريخ تنأوإل «ميلع يش ب 07 أي دكَمدَنَ

 ًادبأ روجي ال يذلا لداعلا كّنِإف ,نيمكاحلا ”ئاؤ اكتمل هداني اان و َنيِذَ
 2. 0 سم 2 .4 و 106 نا درسلخلا من

 نب هموق نم اورفك نيذلا للا لاقوإإ : رمي اَعوْمُهْئَعَلَونَف ©9 تب يا
 نم اذه 4 نوريماخ اذإ مكنإ ابيعش متعبتا .٠ - ض و ع اس هس هس عل ل 0

 تلبج امو «مهوتعو مهدرّعو مهرفك ةدش لوسأ ءافي كل فخ تتذكر طال

 8١: قحلل ةئملاحملا ولق هيلع مسا سا ل ع ل 8

 مهراد يف اوحبصأف فجرا مهتذخأفإ» الإ يِجْنَم ٍةَْرَقْفاَنَْسَرَأآَمَو 79 تفك وق َكَع
 الجلاب هباحصأو ًابيعش ودعوت 8 «نيغاج مهي ملم ِءاَرَصْلَاَو سأله دمك

 ربخأ اير .«مبتتكسأف ٌةحيصلا مسهةءاج هم رع مس جس هك سل يس سس 6 لس 7
 هوُيذكفإل :[ءارعشلا ةروس يف هناحبس ىتّمَرَصْأوُلاََوْأوَف ع َقَح هَل ِةَتيَسلاَن كَم اَنْلَدَب
 تباذع ناك هّنِإ ٍةَلِظلا موي ٌباذع مهذخأف هم وعدم دل حس كس حس ع2 4-2 جت 2 ا

 رش اهيف مهتلظأ ةباحس يهو « «4 مظع موي (07) دورعشيال مهو ةنعَب مهن ذحأ ُءآَدَكلَأ ءاَرْصأ ا أنَ دأء

 ةحيص مهتءاج مث ؛مظع جهوو بهو ران نم 3
 تقهزف «ةديدش ضرألا نم ةجرو ءامسلا نم

 ًايعش اوُبَدك نيذلاإل ءمهرايدب اوميقُي مل ةمقنلا مهتباصأ ان مهّنأك «1ييف اََتعي نأك ًابيعش اوُبَدك نيدذلا9ط :417 ماسجألا تدمخو حاورألا

 موق ايإب :ًايومو مهلًاعّرقُم (لاقوإل لاكنلاو ةمقتلاو باذعلا نم مهباصأ امدعب مهنع ٌبيعش ىلوتف «مهدع ىَلوتفإ» :47 نيرساخلا مه اوناك
 فيكقإب : :لاق اذهلف ءهب مكتنج امب مترفك دقو مكيلع فسآ الف ءهب ٌتاسرأ ام مكيلإ ٌتيدأ دق «مسكل ٌتحصنو يّبر ٍتالاسر مكتغلبأ دقل

 مألا ىلإ ءايبنألا هللا لسرأ ام (نوتّرَضي مهلعل ءاّرضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ اّلِإ يبن نم ةيرق يف انلسرأ اموإ» :4 4 «نيرفاك موق لع ىسأ

 نولهتبيو نوعشخي : يأ ءنوُعّرَضي مهّلعل .ةجاحو رقف نم مهيصي ام ءءاّرضلا «ماقسأو ضارمأ نم ٍمهيصي ام : يأ «ءاسأبلاب مهريتخا الإ ةيضاملا

 ءاخخرلا ىلإ مهيلع بلقف مهنم دارأ يذلا نم ًائيش اولعف امف اوُعّرضتيل ةّدشلاب مهالتبا ىلاعت هنأ :مالكلا ريدقتو .مهب لزن ام فشك يف ىلاعت هللا ىلإ

 «اًوَفَع ىتحإل ءاولعف امف كلذ ىلع اوركشيل ءاحخز ىلإ ةّدش نم لاحلا انلّوح «ةنسحلا ةئيسلا ناكم انلدب مثال : ١ :لاق اذهلو «هيف مهريتخيل

 اذه ال مييف ٌمجن امف اذهو اذبب مهانيلتبا «نورُعشي ال مهو ٌةتغب مهانذخأف ءاَرسلاو ءارضلا انءابآ سم دق اولاقوإط مهدالوأو مهلاومأ ترثك

 ..نيلاحلا يف مهلهللا ءالتبا اورعشتسا الو مههف هللا رمأل اوُتطفتي ملو ءاذه الو

 ناكف ركش ءارس هتباصأ نإو «هل ًاريخ ناكف بص ءارض هتباصأ ْنإ هل ًاريخ ناك الإ ءاضق هل هللا يضقيال نمؤملل ًابجع» :لاق هيوم هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث 48 :ةيآلا

 هله ةَطبر مف يرديال رامحلا لثمك هلثم قفانماو «هبونذ نم ًايقن جرخي ىتح نمؤملاب ءالبلا لازيالا :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ءءارسلاو ءارضلا نم هب هللا هالتبا امل نطفتي نم نمؤملاف .(هل اريخ

 يف ام ٌةأجف مهانذخأ يأ مهنم روعش مدعو ةتغب ىلع يأ «ةتغب ةبوقعلاب مهانذخأ يأ #نورعشيال مهو ٌةتغب مهانذخأفإط :هلوقب ةفصلا هذه بقع اذهلو «لاق اك وأ ««ُةوُلسرُأ مهفالو

 .«رفاكلل ٍفَسْأ ةذخأو نمؤملل ةمحر ةأجفلا توم» :ثيدحلا



 اوقتاو اونما ىرقلا لهأ نأ ولوط 5

 « ضرألاو ءامسلا نم ٍتاكَرَب مهيلع انحتفل
 نيذلا ىرقلا لهأ ناميإ َةَلِق نع ىلاعت ربحي

 ًءاج امب مهّيولق تنمآ ولو ؛لسرلا مهيف لسرأ
 كرتو تاعاطلا لعفب اوقتاو هوعبتاو لسرلا هب

 ءامسلا نم ٍتاكرب مهيلع انحتفل» تامّرحما
 «ضرألا تابنو ءامسلا رطق «ضرألاو
 اوناك امب مهانذخأف اوبذك نكلوإ»
 اوبسك ام ىلع كالملاب مهانبقاعف 4# نوبسكي
 نأ ىرقلا لمأ َنِمأفأ» :ةا/ مئاملا نم

 نأ ةرفاكلا ىرقلا لهأ َنِمأفأ «انسأب مهيتأي

 مهوإ» ًاليل «اتاييإ» اناكنو اسُباذع مهيأ
 نأ ىرقلا ْلهأ َنِمأ َوأل :98 !؟4نومئان

 لاح يف «نوبعلي مهو َئحُّص انْسأب مهيتأي
 «للا ٌركَم اونمأفأل :38 ؟..لفغو مهلغش

 يف مهاّيِإ هذخأو مهيلع هتردقو هتمقنو هسأب

 ٌموقلا الإ هللا ٌركم ُنَمَي الفإل ؟مهتلفغ لاح
 تاعاطلاب لمعي نمؤملا اذهلو :نورساخلا

 وهو ٍيصاعملاب لمعي رجافلاو ءفئاخ وهو

 ضرألا نوثري نيذلل ِدَهَي وأ ٠٠١: نمآ
 ًءاشن ول نأإل مهل نّيبتي م وأ اهلهأ دعب نم
 ا مهب انلعف ذءاشن ول نأ « مهونذب مهانبصأ

 محن ٍ«ممرلق ىلع ُعَبطنوإل مهلبق نمي انلعف

 الو ةظعوم «نوغمسي ال مهفإ» مهولق ىلع

 كيلع صقن ىّرقلا َكلِيل ٠١١: ًاريكذت
 دوهو حون موق ربخ ؛اهرابخأ نم 4اهئابنأ نم
 هكاالهإ نم ناك امو «بيعشو طولو حلاصو

 مهتءاج دقلوإ» ,نينمؤملا هئاجنإو نيرفاكلا

 ايف مهقدص ىلع ججحلا «تانّيبلاب مهُلْسُر

 فال ا
 020 حفل اوَقَّتَأَوَأ هاعفص د »626 ير

 ا اد نياك © هوني
 اَنْ ْهَيِتَينَأ َىَرْم 3 ل0

 عال ل سس ل

 نمايا ودكم وسما 4 َنوُبعلي مهو حض

 4 3أب َنوُرِسَخْلاْموَقْلأ الإ هَلاَرَكحَم

 كب كك أ صرقأ د بام ألات و

 ريس ء عا عريب ىلا مخك سر وال حاسس تو
 11 توغمسال ده هيو لع هَ دويؤدب
 مهل مت دلو كيل صقن ئرفلا كَل لع رم أ ء 20 26 َكّزَت

 لق وأوَذَك امي ثول اَمَف تيل

 ديو ترفل وذ لعام هلأ عبطيكللدَك
 اسد سريع سل ى 1

 يؤسنل هزاكصأ اندَجَونِإودَهَع دفعني معَ
 اس

 د ىف

 َنيِدَلِل د هَيَرَلَو

 0 م. 000000

 0 داي سومه عب انثعب مث 0
 69 َنيِدِيَفْمْلاةبَع تراكَت كر أ يأمل
 0 9 يبككل انين وسر رق نوعرفلي وسوُم لَكَ

 اجو

 كلذكال ءميداع درو ام لَوَأ قحاب مهيذكت ببسب لسرلا هب مهتءاج امب اونمؤيل اوناك امف لبق نم اوُبَّذك امم اووي اوناك امفإ» ءهب مهوربخأ

 اندجو دقلو «نيقسافل مهّرثكأ اندجو ْنِإو ٍدهع نمط ةيضاملا مألا رثكأل (مهرثكأل اندجو امو ٠ «نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبطي

 مهكيلمو مهّير هّنأ بالصألا يف مهيلع ذخأو هيلع مهرطفو هيلع مهلبج ام وه هذخأ يذلا دهعلاو لاثتمألاو « هتعاط نع نيجراخ نيقساف مهرثكأ

 رصم كلم ىلإ «هئالمو نوعرف ىلإإ» ةنّيبلا انججحب اتتايآب ىسومإل ءمهركذ مدقتملا لسرلا «مهدلعب نم انعب مثإط : ٠ م وه الإ هلإ ال هنأو

 نع مهانقرغأو مهب انلعف فيك «نيدسفملا ب ةبقاع ناك فيك ٌرظنافإ» ًادانعو مهنم ًاملظ اهب اورفكو اودحج اهب اوملظفإلل هموقو ءىسوم نمز يف

 تايآلا هراهظإو ةّجحلاب هاّيِإ هماحلإو نوعرفل ىسوم ةرظانم نع ىلاعت ربخي #نيملاعلا بر نم لوسر ينإ نوعرف اي ىموم لاقوإ» : ٠١ 4 مهرخآ

 .هكيلمو هّيرو ءيش لك قلاخ وه يذلا ينلسرأ «نيملاعلا بر نم لوسر ين ؛هترضحب تانّيبلا

 نم اوبذك امب اونمؤيل اوناك امفإ# :هلوق يف بعك نب يبأ نع يزارلا رفعج + وبأ ىورام لبق نم ابك اه اونمؤيل اوثك امفإف للاعت هلوق ريسفت يف لبق دق :ريثك نبا لاق ٠١١ :ةيآلا
 .ريرج نبا هراتخناو .سنأ نع بعك نب نأ نع سنأ نب عيبرلا لاق اذكو .كلذ مهنم هللا ملعل اونمؤيل اوناك امف يأ .قاقيملاب هل اوٌرقأ موي ىلاعت هملع يف ناك :لاق لبق

 .ةيآلا «اوذاعل اودر وار :هلوقك ةيآلا هذه :دهاجم لاقو .ًاهرك اونماف قاشيملا مهنم ذخأ موي كلذ :لاق لبق نم ...اونمويل اوناك امف9» ىلاعت هلوق يف يدسلا لاقو

 يفو مهل ٌتللحأام مهملع ٌتمرحو «مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف ءافنُ يدابع ٌتقلخ يّنإو ىلاعتهللا لوقي :لاق ع هللا لوسر نأ ملسم حيحص يف ءاج ٠ ؟ :ةيآلا
 .(هِناَسْجمُي وأ هناَرّصني وأ هنادوبي هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوُي دولوم لك» نيحيحصلا

 /؟؟ 5/7 ج ريثك نبا|



 الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ لع يق قيقحول : 6.١٠

 ّقحو ٌبجاوو ءهب يرحو كلذب ريدج «قحلا
 ٌّقح وه امب الإ هنع ربخأ ال ْنأ كلذ ّلع هج م 2 . 1

 5 0 1 5 - لق ا الإ هللا ىلع | نأ نقيشح

 دقإل هنأش مظعومللا نم ملعأ امل قدصو راو مج "1 - لوف ال ناكع 1

 ذل نم ةعطاف ةجحب «مكُر نيني مكعج 2 تكن لاق (() لي َسَِْوَبَىَم ْلِصَرأَد مُكَيَر نصت
 ع 8 -2 -_-- -. مث م

 ينب يعم لسرافإ» قدص ىلع اليد د تس رجح د ل سا هس دس ل كم سس لع

 6 ٠6 كرهقو كرسأ نم مهقلطأ « ليئارسإ لوغل اف 9 قرص نم ت ناهي ت وب شل

 !إ اف ةياب تع ! لاق 1 هس حس ل و
 تنك ْنإ اهب ِتأ ةي تعج تنك ْنِإ ل 0 اص اذ مدي عرتو ((9) نييم َناَبْحَت ىهاَذإو هاَصَع

 كعم تناك نإ :نوعرف لاق «نيقداصلا نم نم ع رش سر ل 07 رح
 7 7 اخ اسس ص ل اس سس لا 72 هع ل - 502

 اهف اقداص تنك نإ اهازنل اهرهظأف ةجح رحاسا اذنه إَنَوَعرف موق نم 5 ال ((9) ترظنلل

 يه اذإف ُهاَضَع ىقلأفإ : ٠ ا تيعّدا عج ر# وس ب سرب ع ل حر عو و رصتعج وو 4

 ةرغاف ةميظع ًَةَّيح تلّوحتف ©« نيبُم ٌنابعت اياز تموىماتاذامف ضررا نم مرينا ديرب ايإل ملع

11 55 : 

 نوعرف اهآر اّملف «نوعرف ىلإ ةعرسم اهاف أن ينك نإ هل ذذسن اأو أولا
 ١١4: لعفف هنع اهفكي نأ ىسومب ثاغتسا

 تاو هيو عرش رت سس و آى

 اذإف هيف اهلخدأ امدعب هعرد نم ُهَدَ ٌجرخأ
 تداعف همك ىلإ اهداعأ مث «ألألتت ءاضيب يه كسلا © ميل نا 0
 | 2001 َنوبَرَفمْ أاَنمَل

 موق نم لا لاقإ» ٠١4: لوألا اهنول ىلإ نأآَمِإَوَىِقلُم نأ آَمِإعَم وُمكيأوْلاَف 9
 لول نيقفاوملا هموق نم ةداسلا «ن وعرف 1

 ىلع ٌرقتساو هعور هيلإ عجر امدعب نوعرف أونسكي 1
 هوقفاوف «ميلع ٌرجاسل اذه نإ هريرس 2و

 ُديِرُيِإَ ٠١ ١: هرمأ يف اورواشتو «هتلاقم اولاقو © ٍميِظَعرَحِسب وُكآَجَم و مهوبهراسأو سال[ يعأ
 تيل رق سس أ مسرم حرس

 «نورمأت اذامف مكضرأ نم مكيرخُب نأ 7“ م ُىَقَْكَىهاَدِإَوَكاَصَع اَصَعَقلأ نأ وم َلِإانَيَحَوأَو ©
 مهيار قفتا ةيف اورمتئاو هناش ُك اورواشت املف عَ ِِ 0 ا قلل مَفَوف ردحج < 00

 يْدِجَرَأ اولاقإل ١ :مهنع ىلاعت هاكح ام ا اويِلْمَم 9 رولمعتاون امَلطَمَو يَ َنوكَفَأَي

 ثعبا «لسرأوإ» [نوراه] «هاخأوإ» ُهرخأ غدر م 0 ام مج هر 2 0
 ككلم نئادمو ميلاقألا يف نئادملا يف © نيِيِجَع ورحل و 09 َنيرْعص 2 كلانه

 ١١7: ةرحسلا كل رشحي نم «نيرشاحإل 53

 هل اوعمجف «ملع رجاس ْلكب كوتايإلا

 معن لاقإ»و 4 ؟4نييلاغلا نحن انك نإ ًارجأل انل َنإ اولاق َنوعرف ٌةرحسلا ءاجوو# : ١١ تانّيبلا نم مهارأ ام ريظنب هوضراعُيل ةرحسلا

 نحن َنوكن ْنأ اًمإو ّيقلت نأ اَمِإ ىسوم اي اولاقإ» © هئاسلج نم مهلعجيو اودارأ ام مِهّيطعُي نأ مهاّنمو مهدعو «نيبّرقملا َنِمَل مكنإو

 ىعست اهنأ مهرحس نم هيلإ اوليخ «مهوبهرتساو ساتلا َنيعأ اوُرَحَس الأ املفإ» ءًالوأ متنأ (اوُقْلال ىموم «لاقإل ١15: كلبق ؟4نيقّلْلا
 كاصع قلأ نأإ لطابلاو قحلا نيب هيف ىلاعت هللا قّرف يذلا مظعلا فقوملا كلذ يف « ىسوم ىلإ انيحوأوإ» :7 « مظع رحسب اوؤاجو

 [ٌقحلا ٌرهظ :يأ] «(نولمعي اوناك ام َلطبو قحلا قوفإ : ١1/4 لطاب وهو قح ِهّنَأ نوماويو هنوقلي ام «نوكفأي امإ» لكأت «(ْفَقْلَت يه اذإف
 ١7٠: [اونمآ دقف ةرحسلا امأف .نيبولغم نيروهقم ءالذأ مهعم نوعرفو نوعرف موق بلقنا :يأ] «نيرغاَص او اوبلشاو كلاُه . اوياففإل الذل

 تاغتساو هريرس نع محتقا هيلإ ةدصاق اهنأ نوعرف اهأر اًملف نوعرف ىلإ ةعرسم اهاف ةرغاف ةميظع ةيح ٌتلّوحتف كُةاّصع ىقلأفإ :لاق يابح نبا نع يدسلا وب 18 قآل

 .لعفف هنع اهفكي نأ ىسوع
 اهآر املف هذخأتل نوعرف وحن تهجوت مث رصقلا روس ىلع رخآلاو ضرألا يف لفسألا اهيحل ةعضاو اهاف ةحتاف تاّيلا نم ركذلا نابعتلا (نيبم نابعث يه اذإفإل هلوق يف يدسلا لاقو

 .ًاصع تداعف مالسلا هيلع ىبسوم اهذأف ليئارسإ ينب كعم لسرأو كب نموأ انأو اهّذَُم ىسوماي :حاصو كلذ لبق نكي ملو ثدحأو بوو اهنم رعذ

 ىلاعت لاق اك ضرمالو صرب ريغ نم ًالألتت ءاضيب يه اذإف هيف اهلخدأام دعب هعرد نم هدي جرخأ يأ نيرظانلل ءاضيب يه اذإف هدي عزنوإ» هلوق يف :ريثك نبا لاق ١١8 :ةيآلا

 .لوألا اهنول ىلإ تداعف همك ىلإ اهداعأ مث ءصرب ريغ نم ينعي «ءوس ريغ نمإل» نوتفلا ثيدح يف سابع نبا لاقو .ةيآلا ءوس ريغ نم ءاضيب جرت كبيج يف كدي لخدأوإل

 /؟75/؟ج ريثك نبا|



 0000 ىسوم ٌبرطظ «نيملاعلا ٌبرِب ةفازتلاة وت 00 اتماو» [ةرجسلا :يأ] «اولاقإل 5
 16 ووقت تت ل يلا ترم اولاق هب مسمأ نوعرف لاقإل :1؟" «نوزاهو 00 - 17 1 1 او

 ول رع ل سس وو ادهن | 0 ريعااش 59 ماس حا نإ «[مملع هنم ٌراكنإ] ©مكل ندا نأ لبق

 ةومت ف حمل اذنه 1َنَداَءَن البق وي مةنما ءنوعرف مكل هتبالغ نإ #ةنيدملا يف هوركم ٌركمل اذه

 أو هت ديال اش ممل د فوسف ايلهأ اه احرص كلذ 2 ا تع اه رف عسر مكنم اضرو مكنم رواشت نع ناك امن
 9 يعم صال لِ نيج جنود ٌنَعَطقألا :1١؟4 [مهل ٌديدمت .«نوملعت

 ه2 000 6 5 3 0 . ب م 20
 بالامس 2 مصرس هه 0 < مر مس هاي ل دي عطقي #« ٍفالخ نم مكلجرأو مكييديأ

 اتماءتنأ الإ انه مقنَناَمَو 9 5505 00 مثل سكعلاب وأ ىرسيلا هلجرو ىنمُيلا لجرلا
 7 همس ل دق دوتيقتم امن ىإ نإ ااقإ لفل َنيِمِلَسُم اضْوَتَوارصاسسلع َِرْفَأ َنيَراَنمَوَجاَتَل يَ تاع لخنلا عوذج ىلع 4 نيعمجأ مكتبلصأل

 35 هم هع ل عل ا م رس حت هب سر
 وذ ذوو ذأ موف نا |لاقو 0 نم ٌدشأ هباذعو «نوعجار هيلإ اًنأ انققحت

 قيود ير هت 5 0 . م تخص. مويلا ريصنلف «مويلا هيلإ انوعدت ام ىلع كباذع

 يتعتسنو مهاب ليقمَسلاََسَتملَوَد ذبو ضرالا ىف اذهو هللا باذع نم صلخنل كباذع ىلع
 و معا اموإو : ١75 اربص انيلع ٌعرفأ اير :اولاق
 هم سوم | تورهلق مهقوف و مهءاسن اير انتءاج امل امير ٍتايآب انمآ نأ الإ ان مت

 نَماهمِرْو هني ضال كرة ريضَو هني أسِهَتَسأ كنب ىلع وصلا انع «اوص انيع غرفأ
 4ع سر 7 نيعباتم (نيملسم انفوتوإ» هياع تابثلاو
 ايدو ولاَ( بقتل ةبقيعلآو ودا عن ءاشسم :نوعرفل اولاقو ,مالسلا هيلع ىبموم كّيبنل

 امو اًناياَطَح انل ّرفغيل انيرب اّنمأ اّنِإ .ايندلا ةايحلا

 ٍضرأْلا ف ْمكَفِْخَمْنََو ْمُكَوَدَع َكلِلَهج نأ ماو لو ردسي سلع اسي
 مسير جس ل هس رء رم ل سل ل 0 وه ١

 نوع ف َلاَءانَدَحأ دقو 9 2و وَمَن َفْيكَرظنَسَ 0 ٌردتأ#
 هل معك 0 : «كتيعر ّلهأ اودسفُي 4« ضرألا يف اوُدِسَفُيِ
 (7 َنوُرَك ديم ُهْلَعَل ٍترمشلآَنِم صفت نيل وو 2 ةدابع ىلإ 0
 57 يحيتسنو مهءانبأ لّثقُئس لاقإ» ؟4كتهاو
 انإوإ» «[مهبناج اوفاخت ال :يأ] «مهءاسن

 ةبقاعلاو هدابع نم ٌءاشي نَم اهُتروُي هلل ضرألا نإ اوريصاو هللا اوئيعتسا هموقل ىسوم لاقإل“: ١7/4 [مالكلا اذهب مِهَسْناَ] «؟نوُرِهاق مهقوف
 لثم انب اولعف دق امج ام ٍددعب نمو انّيأت نأ لبق نم انيذوأ اوُناقإ» : ليخ م ةيصتس ردّت مالسلا هيلع ىسوم مهدعو 4نيقتلل

 ىسع لاقل : لاخلا يفاث يف هيلإ نوريصي امو رضاجلا مهلاح ىلع منهل ًاهنم لاقف «كلذ دعب نمو «ىسوم اي ٌتكج ام لبق نم لالذإلاو ناوهلا نم َتيَأر ام

 «نولمعت فيك ٌرظنيف ضرألا يف مكفلختسيوإل ؛ مَقَنلا لاوزو معنلا لولح دنع ركشلا ىلع مزعلا ىلع مهل ٌضيضحت اذهو 4. وُدَع كلهُي نأ مكبر
 :يأ] .«دوُركذي مهلعل تارثلا نم .صقنوإ» «عورزلا لَو بمسب عوملا ينسب مهايلاو مهاتحتما «نيسشسلاب نوعرف لاء انذعأ دقلرإ : 1١

 .[مهُبولق قرتو اوظعتيل

 وسو م مل ع 4 0 هس هذه يضقت امّنإ ضاق ٌتنأام ضقاف
 مكبر م ىَسَع َلاَقاَسَتَخِحاَم دحين مَواَنَسِتَأَت ال بقنِم يصل حلو نع ا م را 7

 لوأ ف ةرحسلا ناكف :لاعت هللا بضغ نم مهفوخل :هيضغب اوثرتكي ملف « «مهيلع بضغيس نوعرف نأ نوملعي مهمأل ؛ىلاعت هللاب مهنامإ قدص ىلع ليلد اذهةرحسلا لوق ١ :ةيآلا

 .!!هناعيإو هتديّقع ليبس يف نمؤملا تومي نأ ةدابش مظعأ هذهو قَرَرَي ءادبش هرخآ فو ٌهّرَجَف ةَرَفُك رمألا

 هيلع ىبموم ىّقتلا :لاق «ةنيدملا يف هومتركم ركمل اذه نإإ# ىلاعت هلوق يف ةباحصلا نم امهريغو سابع نباو دوعسم نبا نع روهشملا هدانسإب هريسفت يف يدسلا ىور ١١7 :ةيآلا

 رظني نوعرفو قح كنأ ٌندبشألو كلب ّنموأل ينتيلغ نيل هللاو ءرحسب ادغ َنيتآل :رحاسلا لاق ؟قح هب تكجام نأ دهشتو يلب نمؤتأ كبل نإ َكيأرأ :ىسوم هل لاقف ة ةرحسلا ريمأو مالسلا

 «نوملعت فوسفإ مكل فرصتلاو ةلودلا نؤكتو ءاسؤرلاو رباكألا اهنم اوجرختو ةلوصو ةلود مكل نوكتو وهو متنأ اوعمتجت يأ «اهلهأ اهنم اوجرختلإ» هلوقو ؛لاقام لاق ادهلف :اولاق .امهملإ
 .ديعولا اذه رَسف مث مكب عتصأام يأ

 /؟؟ 1/١ ج ريثك نبا|



 مه لجأ ىلإ زجرلا مهنع انفشك اًملفإ»ف :"ه

 ُةَكَيَس ست م طر ْزهاَنل اول اَق هيَ مَن 08

 دم يد هلت رسل ٌةر 0 ساو وم 27

 يلو فأذن: ا أٍءهَعّم نمو ئسومبأو بطي

 ٍةَياَءْنِموباَناَئاَمَهَمْأولاَقَو 7 َنوُمَلَمَياَل ْمُهَرََكَأ

 ُمهتلَعاَمْلَسَرََ © تنوي كنا نسم

 ٍتلَّصَفُم تيإِءََّدلاَو َءواَفَّصلأو َلّمُصْلاَوداَوْجَاَو تادوطل

 ُمِهْيَلَع مَقواَمْلَو 00 يمر اموهأناكَوأوربكَتَسأ عمق
 ميلا

 نيل ُكَدَنِعَدِهَعاَمي كيرا عدى سوم :وُمكيأوْلاَف رحَرلَ
5 

 آل

 قب كمن لِسركو كَل َتَمك
 تت

 لجأ نار ا تكصاا ©9 َليِدرسِإ

 متفرع مهتما اًنَمَقَتَأَ 7 َنونكَسي مهاد وغلب مه

 9 تيِيَضامَعأفاَكَوَميَأبَدَكَممأ َرَبلأَف
 َفِرَسَتَم كر ْوَعْصَسسْم أَلا موق انئرَوَأَو 4 رن هس حاس د وع رس 27 ريو هس رس

 َكيَرُدَم 0-2 ب قَلَا اهَبِرْتَعَمَو ِضْرَأْل
 راكم اَنَِرَمَدَو ةوأوإَصاَمِي لِي رسب ب عَيَسَحْلا
 مس رخل ا ع ل ل يمس جا رخغس ا حس

 © بوشر ميا وناكاَمَو مموقو ثوعرف عمصي

 اكلك

 نم 4(ةَنَسَخلا مُمَءاج اذإفإل ١
 امب انل اذه «وذه اَنل اولاقإ قزرلاو بصحخلا

 طحقو ٌبدج «ةقيس مهبصت نإوإل هقحتسن

 نموإل [وب اوُمَءاَشتي :يأ] «ىسومب اورّيطيإ»
 امنإ الألل هب اوزاج امو مهببسب اذه دعم
 ٌنكلوإ هللا دنع مهبئاصم هللا دنع مهرئاط

 نم مهَقِحَل ام نأ] ,«نوملعي ال مُهرثكأ
 نم ال مهبونذب هللا دنع نم وه امّنِإ طحقلا
 انتأت امهم اولاقوإل :1707 [هموقو ىبموم دنع
 كل نحن امف اهب انرحستل ةيا نم هب

 الو كب نمؤن الو كنم اهلبقن الف #نينمؤمب
 انلسرأفإ : ١ "#7" :ىلاعتمللا لاق .هب ٌتكج امب

 ةفلتملا ةقرغملا راطمألا ةرثك «(تافوطلا مييلع

 لكأت تناك «دارحلاو» ءراقلاو عورزلل
 4«َلَمقلاوط «بشخلا ٌحَدَتَو مهباوبأ ريماسم

 مهدولج تمزل ءراغص دوس ٌباود وهو

 «عدافضلاوإط مهلع يردجلا اهثأك
 الف «ةينآلاو ةمعطألاو ٌتويبلا ٍتألمف

 دق عدافضلا هيف دجو الإ ًاماعط ٌّدحأ فشكي
 لا هايم تراصف «ةدلاوإ هيلع تبلغ

 الو ءريغ الو رثب نم نوقتسي ال ًامد نوعرف
 ٍتايآ» .ًاطيبع ًامد داع الإ ءانإ نم نوفرتغي

 «(نيمرجم ًاموق اوناكو اوربكتساف ٍتالّصفم
 :يأ] «زجرلا مهيلع عقو اًنوط :4
 امب كّبر انل حدا ىسوم اي اولاقؤح [باذعلا

 [ملعلا نم كلعدوتسا امب :يأ] «كدنع ده

 كل َنئِمْؤَدل زجرلا .اتع تفشك نئلإ»
 ٌناسرنلو [هب ٌتكج امب كقّدصن :يأ]
 [مهنومدختسي اوناكو] «ليئارسسإ ينب كعم

 ف مهانقرغأف مهنم انمقتنافإ» ١: 75 [هودقع ام نوضقني :يأ] «نوثكني مه اذإ ةوغلاب

 نوعرف هدرو مث ,هعم ليئارسإ ونبو هزواجف ىبسومل هقرف يذلا رحبلا يف ماي هقارغإب مهنم مقتنا تايالاب مهاّيإ هثالتبا عم اودرتو اوتع املف «ملا

 نيذلا موقلا انثروأوإ» : ضب «نيلفاغ اهنع اوناكو انتايأب اوبّْذِك مهنأبإ» «مهرخآ نع اوقرغف ميملع مطترا هيف اولمكتسا اًملف مهرثأ. ىلع هدونجو

 انكراب يتلا «[ةمدخلاب نوُنَذتسُي اوناك نيذلا] ليئارسإ ونب مهو «موقلا ثروأ هنأ لاعت ربخأ «اهنراغمو ضرألا قراشم نوفعِضتسُي اوناك

 ىلع نع نأ ديرنوإل : ىلاعت هلوق يهو 4اوُرْبَص امب ليئارسإ ينب ىلع ىَتْسُخلا كّبر ةملك تّقوإ» «[راجعألاو راملاو عورزلا جارخإب :يأ] «اهيف
 نوعرف ناك ام انبرخو .«دوشرغت اوناك امو ُهُموقو ُنوعرف ٌعنصي ناك ام انرّمدوإب .«4نيثراولا مهلعجنو َةْمَأ مهلعجنو ضرألا يف اوُفِعْضُتسا نيذلا
 ش .عرازملاو تارامعلا نم هنوعنصي هموقو

 يه سابع نبا نع ىرخأ ةياور ينو راقلاو عورزلل ةفلتملا ةقرفملا راطمألا ةرثك :سابع نبا نعف «نافوطلا مهيلع انلسر فل ىملاعت هلوق ىنعم يف اوفلتخا :ريثك نبا لاق ١77 :ةيآلا

 : .توملا ةرثك

 .«لاحطلاو دبكلاو «دارجلاو توحلا :نامدو ناتتيم انل ْتَلِحأ» :لاق م يبنلا نع رمع نبا نع لبتح نب دمحأو يعفاشلا ىورو

 .(ةمّرحأالو ةلكاأل هللا دونج رثكأ» :لاقف دارجلا نع هللا لوسر لغس لاق ناملس نع دواد وبأ ىورو

 .هل ةحنجأال يذلا راغصلا دارجلا وه رابدلا هنأ هنعو .ةطنحلا نم جرخي يذلا سوسلا وه سابع نبا نعف لّمقلا امأو :ريثك نبا لاق

 /؟41/5؟ج ريثك نبا/



 اوأرف «رحبلا ليئارسإ ينيب انزواجوإ» : 8
 اؤتأفإط ءاوأر ام هناطلس مظعومللا تايا نم

 اوناكو «مهل مانصأ ىلع نوفكعي مرق ىلع
 انل لعجا ىسوم اي اولاقإل «نييناعنكلا نم
 «(نولهجت ٌموق مكتنإ لاق ًةلآ مه ام أهلإ
 َهَرْنُي نأ بجي امو هلالجو هللا ةمظع نولهجت
 ءالؤه نإ ١4: ليثملاو كيرشلا نم هنع
 اوناك ام ٌلِطابو هيف مه امإب كلاه ُيربتُم

 ,ٌدوبعملاو ُدباعلا كلاهو :يأ] «نولسمعي

 هللا ريغأ لاقل 14٠: [لِجحمضُم ٌبهاذو

 ريغأهلإ مكل بلطأ :يأ] «أهلإ مكيغأ
 4نييلاعلا ىلع مكلّصضف وهو ؟[ىلاعتدللا

 هيلع ىبسوم مهركذي «[مكنامز يملاع :يأ]
 ماتين ذإوإل : ١41١ مهيلع هللا ا

 «باذعلا َءوُس مكنوُم وسي نوعرف لآ نم

 م ءانبأ نولعقُيإ» َىّلُذلاو ناوملاو رهقلا نم

 مكبر نم ٌءالب مكلذ فو م ءاسن نويحتسيو

 نيثالث ىموم اندعاووإ» :5١؟ «مظع

 امب ليئارسإ ينب ىلع ىلاعت هللا ّنمب دليل
 هيلع ىسوم هميلكتب ةيادهلا نم م لصح
 ىسوم دعاو ىلاعت ِهّنأو «ةاروتلا هئاطعإو مالسلا
 املف «مالسلا هيلع ىسوم اهماصف «ةليل نيثالث
 ةرشعلا لمكُي نأ ىلاعت هللا ُرمأ تاقيملا م
 هّبر ٌتاقيم متف ريثعب اهانمهتأوإ نيعبرأ

 ىلإ باهذلا ىلع ىسوم مزع املف ليل نيعبرأ
 ىسوم لاقوإ» ؛نوراه هاخأ فلختسا روطلا
 اذه «خلصأو يموق يف ينفلخا نوراه هيخأل

 يبن مالسلا هيلع نوُراهف اَلإو «ريكذتو هيبنت

 ١: 47 4نيدسفملا ليبس غبّتتالو» ءفيرش

 ٌرقتسا ِنإف لبجلا ىلإ ْرْظنا نكلو يلارت نل لاقإ» هيلإ رظني نأ ىلاعت هللا لأس 4كيلإ زظنأ ينرأ ٌبر لاق ُهّير َُمْلكو انتاقيمل ىموم ءاج اًنوط
 قيطت ال كّنإف نكسي مل نإو «ينارت فوسف نكسو لبحلا تبث نإف :يأ .ت

 َقافأ اًملفط .هيلع ًايشغم ىبموم رخو ءابارت هلعج اقص ىسوم ٌرخو اكد ُهلعج .لبجلل هّبر ىََجت اًملفإ» [يتيؤر قيطي ال للا نأ ك ؛ ؛يتيؤر

 نم 4كيلإ تنل ايندلا يف ٌّدحأ هاري نأ ًالالجإوأ ًايظعتو ًاهيزنت «كناحْبُس لاق

 تبثأو هتينُب نم ئوقأ وه ام الاثم هل برض] 4يلارت فوسف هناكم

 ترحل
3 

 ةفالا و جاتا الا

 لع نون دي موق لع اَوتأَفَرَحْسلأ لي ِةَرَسِإجْوَمبانْر وج ع هر ثكضب م ف 12 5 مس ل
 1 عيضوت# 1

 هل ءممانكاهلإآ لع لعج 2 انا 4 ووانص
 لو مم سو مسسو 0551 60 راس لج ب

 ُلِطْسَوِهْيِفمهاَمرَبَمم الوتهْنِإ

 سيتا | ترْوُلَمَعيَأ كَم

 مست لو ©) تيلشلا تش
 َنوُلَيَُي باَدعْلا وم 2

 يع همس م

 نيكل كحل فوم َءآَس ذ تر وجحتسيو

 هليل يدل ىَسوُم اَنَدَعوَو © © مب 0 در
 مه ره 2م 296م

 َلاَقَو هلل بأ دهر تقيمه تْسباهئسسنأَو

 ميتال ْحِلَصأَو ىو ف َقْلَخَأ َح تورده هيل نكن سوم
07 

 مكاني وم امل 7 1 0

 0 2 رده ب هس عم هل 10

 َفامَأ انكم 2 07 هر وس رس ]أ ماع

 مق د 7 ] هجر
 ري

 0 ٌوْمْلَألَوأ اَنَأَو َكْلََلِإتْنِب كلَئَدَحبْس َلاَك
1 

 5 و -

 أبر ةدبر

 1ا/

 .[دوموصعم ءايبنألا نإ ة ةيصعمه نع تناك ام ةبوتلا هذه نأ ىلع ةمألا تعمجأ :يبطرقلا

 ناكو ءطاونأ تاذ رافكلل ام طاونأ اذ انل لعجا :هللا يبناي :تلقف ٍةردسب انررمف نيد لبق هيَ هللا لوسر عم انجرخ :لاق يئيّللا دقاو ينأ نع دمحأ مامإلا ىور ١6 :ةيآلا

 , تلاق م اذه ربكأ هللا» :هنلبَع يبل لاقف اهوح نوفكعيو ةردسب مهحالس نوطوني رافكلا

 /10١/؟ج ريثك نبا| .«روطلا ةقعصب يزوج مأ

 .(مكلبق ْنَم ننس نوبكرت مكنإ هلآ مهلك ا انل لعجا ىسومل ليئارسإ ونب
 /؟ 47/1 ج ريثك نبا|

 نم كباحصأ نم ًالجر نإ دمحماي :لاقو ههجو مطل دق هُم يبنلا ىلإ دوهبلا نم لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يب نع هحيحص يف يراخبلا ىور 1537 : :ةيآلا
 :لاق ؟دمحم ىلعو لاق «رشبلا ىلع ىموم ىفطصا يذلاو :لوقي هتعمسف يدوبيلاب تررم ينإ :هللا لوسراي لاق «؟ههجو تمطل ّمِلل : لاق ُهوعدف «هوعداإ» :لاق يهجو مطل راصنألا
 يلبق قافأ يردأ الف شرعلا مئاوق نم ةمئاقب ذا ىبمومب انأ اذإف قيفي نم لوأ نوكأف ةمايقلا موي نوقعصُي سانلا نإف ءايبنألا نيب نم ينورّيمتالا :لاق «هئمطلف ةبضغ ينتذخأو دمحم ىلعو تلقف

 لاق] .ّدحأ كاري ال هنأ ؟نينمؤملا لَوأ انأوإ» ؛ةّيؤرلا كلأسأ نأ ن



 ىلع كُئيفطصا ينإ ىسوم اي لاقإل : ١

 كئيتآ ام ْذُحَف يبالكبو يتالاسرب سانلا

 هنأ ذأ ىلاعت ركذي ٠ «نيركاسشلا نم نكر ِماكَبَو ج "1 هريِاَنلاَلعَك * ملَعْمآ َقإةَموُمَيَلاَ

 امرك 2 7 هد قع م الرس جود
 ىلص دمحم نأب كش الو .همالكر هتالاسرب اَمبَنكَو 9 َنركَشْلا ري كو كتي د م لخف

 هللا هصتخا مدا دلو ديس ملسو هلاو هيلع هللا ساظر س 0020111 4 وس

 رمتست يذلا نيلسرملاو ءايبنألا متاخ هلعج نأب لكل بِصقتو طعم قتلك َنِم : حاول الأ وا
 رم ْن الا ع ابتأ رمَأَوَوَوَم نم رثكأ هما .ةعاسلا ملغ لإ سير كيروْأَساَهحَمحَأي تاب أودُمَأَي د َكَمْوَقَرمَأو َةَوفِباَسَذَحَف ِءَىَت مع مع سس مم ءخ 2ع 20
 ٍعئس

 نيِقسلفل هب كل ةقاط الام بلطت الو كلذ ىلع توركتي نذل قل َقِياََنَعُفِرَصَأَس كي َن لَو « نيركاشلا نم نكوز» .مهلك ءايبنالا عابتا
 ءيش لك نم حاولألا يف هل انبتكوإ ١: ©

 هنأ ىلاعت ّريخأ «ءيش لكل ًاليصفتو ةظعوم أوُئِمْؤَباَل ٍةَياَءَلُكأََرَمْنِإَو ٌنَحْلَأِر َحِب ضْراْلا ف

 ءيش لك نم جالا يف -ىسوملا بتك اةَرْنِإَوالِسس هوُدِخَسَيال دش لَسو رينا
 هل بتك ىلاعتوللا نأو «ءيش لك نم ًاليصفتو رد ردم

 «مارحلاو لالحلل ةنيبم ةلصفم ًاماكحأ ايف اَتنيِاَكِيأوَدَكَم تأ َكل ال اليس هوُذِحَّتَي لَ دخت غلا ل ِيَِبَس

 ةاروستلا ىلع ةلمتشم حاولألا هذه تناكو 04 0

 زير ةعاطلا لع مرعب 4قزقب الحفل ٍكَمِلَواَنتيإَْأْوَدَك سل 0 ل ين
 اوُمعي :يأ] «اهتسحأب اودي كَمرق 1 وذ اكمال[ ورحم لَه م 1 56 ظِحَوَر 7 3

 َلاشمألا اوُريدتيو ( يهاونلا اوكرتيو ءرماوألاب ص و 0 5

 «نيقسافلا ٌراد مكيروأس) ء[ظعاوملاو مهَنلَح نِموِدعَب ْنِم وسوم م موق ةدَيحعأَو 0 َتولَُمَعَي
 نع جرخو «يرمأ فلاخ نم ةبقاع نورتس 7 ً و 211 ج1 0 52008 200

 . 71 2 ه5 ره

 نيدلا يئايآ نع فرضا :14 9 0 و9 تييللظ بيم داع 7 زم الي 04

 ّمهف ٌعنماس «قحلا ريغب ضرألا يف نوربكتي

 يتعيرشو يتمظع ىلع ةّلادلا ةلدألاو ججحلا اَمَمَحَرَيْمَل نيل أولاَْأوْلَصَدَم َمَهَّنَأ أَو ارو هيدي تف

 د ا

: 

 ه6 0 هلا 1 : - 00 ىلع نورّبكتيو «يتعاط نع نيربكتملا بولق رج م م مور سم لدوا
 ٍةيأ لك اَوَرَي نإوإ» .ٌقح ريغب سانلا 29 «<سرسخحلا تي ننوكبنل انلزهغيو اسر

 دشرلا ليبس اَوَرَي نإاو اهب اوُممْوُيال 3

 ّيفلا ليبس اوري نإو ًاليبس هوذختي ال
 انتايآب اوبذك مهنأب كلذإل ًاليبس هوذختي لالضلاو كالخلا قيرط مهل رهظ نإو ءاهوكلسي ال ةاجنلاو دشرلا ليبس مهل رهظ نإو 4ًاليبس هوذختي

 ىلإ هيلع ٌرمتساو كلذ ّلعف نم «مهلامعأ تطبح ٍةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبّذك نيذلاوإل : ١ 41 اهيف امم ًائيش نولمعي ال نيلفاغ اهنع اوناكو

 دختاوإ» : ١ 48 رشف ارش نإو ريخف ًاريخ نإ ؛اهوفلسأ يتلا مهامعأ بسحب مهيزاجن ؟4نولمعي اوناك ام الإ نوزجي لهإ» .هلمع طبح تامملا

 مهل هذحتا يذلا لجعلا مهتدابع يف ليئارسإ ينب نم ّلض نم لالض نع ىلاعت ربخُي ؛َراَوُخ هل ًادسج ًالججع ٍمهُيِلُح نم هددعب نم ىسوم موق
 مهيوهذو لجعلاب مهلالض يف مهيلع ىلاعت ركني !؟4ًاليبس مهيدي الو مهملكُي ال هنأ اْوَرَي أل ًالجع هنم مه لكشف «طبقلا يلح نم يرماسلا
 اًوأروإ» اولعف ام ىلع اومدن 4مهيديا يف طقس اًلوإ : ١48 ريخ ىلإ مهدشري الو مهمّلكُي ال ًالجع هعم اودبع نأ ضرألاو تاومسلا قلاخ نع

 .لجو رع هللا ىلإ ٌءاجِتْلاو مهبنذب مهنم فارتعا اذهو .نيكلاهلا نم «نيرساخلا نم َننوكدل انل رفغيو انّبر انمحري مل ْنئل اولاق اوّلض ذق مهنأ

 نبال :بيطلا ملكلا عفارو بيطلا لباولا «اهيلع ٌهَدَمحيف ةبرشلا ٌبرشيو ءاهيلع ُهَدَمحيِف ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا ْنإ» :هتيَع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ١ 4 4 :ةيآلا
 ./78037 ص ةيزوملا مق

 .يئايآ نع مهفرصأو نارقلا مهف مهنع عزنأ :لاق 4نورتكتي نيذلا يتايا نع فرصأسإل هلوق يف ةنيبع نب نايفس ىور :ريثك نبا لاق ١ 45 :ةيآلا
 .ملعأ هللاو اذه يف دحأو دحأ نيب قرفالو ةمأ لك تح يف درطم اذه نأ دارأ امّنِإ ةنييع نبا نالمزالب اذه سيل (ريثك نبا) تلق .ةمألا هذهل باطخ هّنَأ ىلع لدي اذهو :ريرج نبا لاق

 /7 407/7 ج ريثك نبا|



 مالسلا هيلع ىبسوم نأ ىلاعت ربخُي : ٠
 وهو ىلاعت هبر ةاجانم دعب نم هموق ىلإ عجر

 .بضغلا ٌدشأ :ٌفسألاو .ٌفيسأ ُنابْضغ

 سئب «يدعب نم ينومتفلخ امسثب لاقإ»
 ٌثبهذ نأ دعب لجعلا ةدابع يف متعنص ام

 ملجعتسأ ؟«مكبر ّرمأ ةلجعأإ مكتكرتو
 سأرب ّدخأو حاولألا ىقلأوإ» !؟مكيلإ يي
 يف رق دق نوكي نأ اوخ ديل هرجي هيخأ

 نوراهاي لاق#: :ىرخأ ةيآ يفو .ملهبن

 ٌتيصعفأ نعبتتال نأ اوُلض ُمُهَتيأ ْذِإ كعئمام

 َموَقلا َنِإ َّمأ نبا لاق# !؟#يرمأ

 يف ْثّمشُت الف ينولتقي اوداكو ينوفعضتسا
 «نيملاظلا موقلا عم ينلعجت الو َءادعألا
 :لاق امّنِإو ,مهعم ينلعجتو مهقايس ينقوسنال
 وهف الإو هدنع جنو قرأ نوكيل كمَأ َن نبال

 هيلع ىبسوم ّقَقَحت املف .هّمأو هيبأل هقيقش

 مالسلا هيلع نوراه ةحاس ةءارب مالسلا

 انلخدأو يخألو يل ٌرفغا بر لاقإل غ1

 نبا كور .#نيم١ارلا محرأ تنأو كتمحر يف
 :لاق هليوم هللا لوسر نأ" هدانشإب- متاح

 هربخأ ءرّيخاك نيلعملا سبيل ,ىسومدهللا محريلا

 ,قلُي ملف «هدعب اوُنيف هّموق نأ لجو رع هير
 حاولألا ئقلأإ مبنياعو مهار اًملف «خاولألا

 يف ليئارسإ ينب لان يذلا بضغلا اَنأ : لح
 مهل لبقي م للاغت هللا نأ وهف لجعلا ةدابع

 :ةلذلا اّمأو .ًاضعب مهّضعب لق ىتح ةبوت

 ءايندلا ةايحلا يف ًاراغصو َةَلَذ كلذ مهبقعأف

 ىرتفا نم لكل «4نيرتفملا يزجن كلذكوإ

 وج 28 52 - 0

 قومتفلح اَمَسْنب اقِسأْن ل يمول سو ا
 1 درر ٌرْثلِحَع ماس 15 31 هذ 1

 ولا رس ع رس ل رس تح سس 2 0 0 ىو -

 0 نط طتشا قل ِهَيَل امم م

 مسرع 7 010 اس رع حال

 ِوَوَمْلَأَعَم ِنْلعَيالَو ءادعالا لإ َتِتْشاَلَف تودع

 ِففاَنَلِخدَأَو فَتلَو ِفَرْفْغَأ ٍتَمَلاَف ا َنيِِلَطل
 رع كي مص سس كب

 أودت اند اَنإ (6) | 9 تيما محن تويم و كلت جو

 يذل دلك كانه يشتم اسم

 سك لاعتماد 5 ام

 فَو حاولدْلاَدَحَأ بيتل سوم نَعَكَساَنلَر ©
 رع 2 4-3 ب ع لس رس ل 09 اس سلس وع

 َراَثْخَأَو امو 9 نوعي ورب هدأ هدو ىدخاهخت
 ُهَمَجَيلآ مُهتَدَحَ رك رع اس س١ حرس رع سبي 2 راج

1 000 

 قارا كال يَْتكلمأ اَتِشََبََل

 ىرَمتَو انما لضم كولن لهنشلا
 3 ار جوس رس 271011 تح روس سرت رس رس 0 2

 َنيرْفتحل ريح تنأو انمحرأو انلرفيعأف انيلو تنأ ُءاَمَ

5 
 ةلصتم داشرلا ةفلاخو ةعدبلا 22 ْنِإَف ةعدب

 ماهدعب نمإل ةمحرلا ينو بولا لوسر اي «دمحم اي 4ك نإ اوآو اهدعب نم اوبات مث ِتايسلا اولمع نيذلاو) ١ 817“ هيفتك ىلع هبلق نم

 104 ةيآلا هذه التف ؟اهجّوزتي مث ةأرملب :ينزي لجرلا نع لكس هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع .©محر ٌروفغلإ» ةلعفلا كلت دعب نم

 .ةثحجلا رهوج نم يهو «اهتخسن يلوإل هل ًابضغو هلل ةريغ اهاقلأ يلا 6 حاولألا َدنخأإلل هموق ىلع هبضغ يذلا *ٌبضغلا ىموم نع تكس الو

 نل : اولاق ؛مهّبر اوعديل الجر نيغبس هموق نم راتخي نأ ةرمأ هللا ناك : ١٠ه ه 4نوبهري مُهّبرل مه نيذلل ةمحرو ىدهإل اهيف دجو اهاقلأ امدعب اهذخأ انو

 ؛ةقعاصلا (ةفجرلا مهتذخأ اًملفإ ءًاعيمج اوئاف ةقعاصلا مهتذخأف ةائِرأف هكملك دق كّنإف ةرمهج هللا ىرن ىتح ىسوم اي كل َنِْو

 « كّدستف الإ ّيه نإ !؟4انم ءاهفسلا لف .امب انكلبتأإل هللا مهايحأف 4 ياّيِإو لبق نم مُهتكلهأ تعش ول ثرإ» يكييومللا وعدي «لاقإل

 انل ٌرِفغاف اَنّيلَو ٌتنأ» تيده نمل ليضُم الو «ًءاشت نم يدهتوإ» تللضأ نلن يداه الو (ءاشت نم اهب ُلضتإ» كئاحتماو َكُرابتخاو كؤالتبا
 .ّتنأ الِإ بونذلا ٌرفغي ال نيرفاغلا ٌريخ َتنأو اتم“راو

 مهآر اًملف «حاولألا قلُي ملف هدعب انيق ةَموق نأ لجو رع هير هريخأ ريخلاك نيالا سيل ىسوم هللا محري» :ِهليَع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع متاح يبا نيا“ىور ١69 :ةيآلا 0

 /؟11/ج ريثك نيل .«حاولألا ىقلأ مهنياعو

 نإ انمآو اهدعب نم اوبات مث تاعيسلا اولمع نيذلاوإل ةيآلا هذه البف اهجّورتي من ةأرملاب يفزي لجرلا نع ينعي كلذ نع لكس هنأ دوعسمنب هللا دبع نع متاح ينأ نبا ىور 88 :ةيآلا

 /؟48/؟ج ريثك نبا| .انع مهجتي ملو اهب مهرمأب ملف تارم رشع هللادبع اهالضف «ميحر روفخل ادعي نم كير



 ّيه نإ :هلوقل ايم ىلاعت «لاقإل : ١٠65
 نَم هب ٌبيصأ يباذعإل «ةيآلا «كّسف الإ .٠ قا اة نك

 را
 لمعفأ 4 ءيش 23 تعسو يتمحرو ٌءاسشأ 177 0 حو 0 اس حق ص دم 00 مهم مر

 لدعلاو ةمكحلا يلو ديرأ ام مكحأو ءاشأ ام انَِوِم رجالا يفو ةنسسح اند اوِذه ىفاث دل بتكحاو ©
 يضحروإل .رع 0 ىف  ىتَمْحَيَو كنس ويبي إد ذعلاق َكَيِلِإنَدَه

 ومشلا ةميظع ةيآ ءيش تعسو ر## 1010 دل 0-4 0

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . مومعلاو تونؤيو نوفني نبذ ذل احس ونش ٌتعِسَو

 ةمحر لزنأف ٍةمحر ةئام قلخ هلا ْنإ» :ملسو 00 3 امتي اس كوس سر

 ءاهئابو اهسنإو اهّنِج قلخلا اهب فطاعت وعني نذل دل أني : ايوه نيزلأو ركز لأ
 «ثيدحلا ««ةمحر نيعستو ًاعست هدنع َرَخَأو مهن َكْنِعاَي 0 مئودح ذل ٍذْلآ حالى لوسرلا

 نيذلل اهبتكأسفإ .دواد دبأو دمحأ هاور ملم أ
 ترا ب سس تحس هس هع 020 جاص رم

 «تافصلا هذبب نيفصتملل اهّلعجأس © نوقتي ميد فوؤشتل مفيش أءإ إلا ةددروملا 2
 نيذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أ مهو مهيلعمَرححَو 3 َط | 0 أ

 نوتؤيوإ» بونذلا نم مئاظعلاو كرشلا نوقتي ملل 7 7 ْرْهَل ٌلِغَو ركنشلا 3

 سفنلا ةكز] لارمألاو سرفنلا ةكز «قاكزلا َتَراَكََلَاَلَلََأْلاَو مُهَرْضإمُهْنَع ْعَضْيَو َتَتبَحْلا
 مه نيذلاوإ» ,[ةقدصلا لاملا ةاكرو «ةعاطلا 0 رو و ره 3م

 نيذلاإ : ١ هال نوقّدصُي «نونمؤُي امتايآب ا 0

 ةفص هذه «ّيتألا بلا لوسلا نوغبتي ف9 ترئيفنل 2 امه ا و كَم رَأَد ص ه8

 لوا قمع 0 كلاكيج طم أوسر ىلإ. شيلا 2
 هلاو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق .«ليجنإلاو 3 20 و اس ََ 3 و دع 7 مع

 اهؤرقي ةاروتلا رشان دوبيلا نم لجرل ملسو ٌثيِمُيو يوهم هلإ "1 ضسرالاَو تاونَمَسلا ف لأم

 0 6 ب

١ 

 كُدشنأ» :توملا يف هل نبا نع هسفن اهب يزعُي 7 227 0001101

 اذه كباتك يف دجت له ةاروتلا لزنأ يذلا هلأ ا 7 يالا يلهو أيما
 :يأ اذكه هسأرب لاقف ؟(يجرخمو يتفص - ديهت مكحأعأ م وعِمتأو ءهتاملكحَو

 انِإ ةاروتلا لزنأ يذلاو يأ :ُهنبا لاقف -ال عمر فر

 ٌدهشأ يّنِإو .كجرخمو َكَتفص انباتك يف دجنل َنوُل ِركَيهيَو قَأِبَ وُدَي أى وسوم وق نمو
 :لاقف :هللا لوسر كلنأ كبشأو هللا الإ هلإ ال نأ ا

 هَنَفك ىلوت مث (مكيخأ نع ٌدوبملا اوميقأ»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفص يه هذه «ركنملا نع مهابنيو فورعملاب مهرمأيإ» .حيحصلا يف دهاش هل يوق ديج ثيدح اذه .هيلع ةالصلاو

 هللا اهمّرح يتلا تامّرحلا نم هنولحتسي اوناك ام «تئابخلا مييلع ْمّرحْيوإل مهسفنأ ىلع اوقّيض اوناك امم 4تابيطلا مهل لحّيوإط ملسو هلآو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةحامسلاو ريسيتلاب ءاج هّنإ ! «ميهيلع تناك يتلا لالغألاوط [لامعألا لاقثأ :يأ] «مهرضِإ منع ٌعضيوإ» «ىلاعت

 اوُهركُتسا امو نايسنلاو [ًأطخلا مث :يأ] أطخلا يتمأ نع َعِفُر» :لاقو (لمعت وأ لقت م ام اهّسفنأ هب ُتئّدح ام يتمأل زواحت هلل ْنإ) :ملسو هلآو

 هورقووه هوُمَطع 4ةوٌرصنو ُةوُرزعو هب اوُئمآ نيذلافإ . ةيآلا انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انّيرؤ» :لوقت نأ ةمألا هذههللا دشرأ اذهو «(هيلع

 باطخ اذه «سانلا اهّيأ ايإ» دمع اي لق : ١64 ةرخآلاو ايندلا يف 4نوحلفملا مه كنلوأ)» نارقلا «هعم لزنأ يذلا ٌرونلا اوغبتاوإ»

 ٍتاومسلا ُكْلُم هل يذلا .ًاعيمج سانلل ثوعبم هنأ نييبنلا متاح هنأ هتمظعو هفرش نم اذهو «(ًعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإإ يمجعلاو ينرعلل

 اونمافإل ,مثكحلا هلو ةتامإلاو ٌءايحإلا هديب يذلا هكيلمو هب هبرو ءيش لك قلاخ وه ينئاسرأ يذلا نإ «تيمُيو يحي ره الإ هلإ ال ضرألاو

 : 8 مقتسملا طارصلا ىلإ «نودتبت مكلعل هوُعبتاو هتاملكو هللاب ُنِمْوُي وي يذلا)» ةمّدقتملا بتكلا يف هب مُثْدِعَو يذلا 4 يملا ّيِبنلا هلوسروهللاب

 ىَلْتُي اذإو .نونمؤُي هب مه هلبق نم باتكلا مهانيتا نيذلا#» :ىلاعت لاق ا .هب نوليلٌتو حلا نوُعَت ةفئاط مهنم نأ ليئارسإ ينب نع ىلاعت ربخُي

 00 .«اورَبَص امب نيترم مهّرجأ نوتؤُي كنلوأ .نيملسم هلبق نم انك اّنِإ انّبر نم حلا هّنِإ هب اًنمآ اولاق مهملع

 لجرلا اذه نيقلأل تلق يعيب نم تغرف املف هللا لوسي ةايح يف ةييدملا ىلإ ةبولح تبلج لاق بارعألا نم لجر ينئدح ليقعلا رخص يبأ نع دمحأ مامالا ىور اها :ةيآلا

 ح لوسر لاقف اهتسحأو نايتفلا لمجأك توم ا يف هل نبا نع هسفن اهب يّرعي اهؤرقي ةاروتلا ًارشان دوهبلا نم لجر ىلع اوتأ ىتح مهتعبتف نوشمي رمعو ركب يبأ نيب يناقلتف :لاق هنم نعمسُألف



 اة علا اب ًاطابسأ ة رشع يّسث شا مهاَتْعْطقوط

 هس يع 5 00 ام تاس سس حس و جموع يل سس ءليئارسإ ينب ىلع همعن هناحبس ّدع] 4أممأ
 ةوسوم انصح واواممأ اطايَسأ ةرشعىنثأ مهتعطقو ًافورعم طبس لك رمأ َنوكيل ًاطابسأ مهلعجو

 0 2 ريورزخر رباب جي هه «ىسوم ىلع رم فخيف «مهسيئر ةهج نم 2 -_ لإ
 رجل كاصصمُي برضأ نأ ,هموق هلقستساؤإ .«ابيقن رشع يتثا مهنم انلعبوإلا :ليزتتلا فو اى ءاوأل ١

 نأ هي 00 َةَرُشَع اَسَنْنَأ هَنَمَت 5 حيو قاحسإ دلو ف طابسألا 4أمأ ًاطابسأإ

 ٍ 2 4س سو ير 4 00 .[مالسلا امهيلع ليعامسإ دلو يف لئابقلا ةلزنمب

 اتنثا هنم تّسجبناف ٌرجحلا َكاَّضَعِب برضا
 اوكي ةرقبلا ةروس يف اذه ريسفت مدقت «ًنيع ةَرْشَع

 إو( َوُمِلظَي وممن أراك نكل واتوملظ ىسوم ىَقستسا ذإوإ :[ىلاعت هلوق ددع] ١ 93 8 1 . 237 2001 20 06 00
 ري ةرو ثترجفناف ٌرجحلا كاّصعب برضا انلقف هموقل ًْ

 ْثيحاهْنم اولكَوَةَبَرَقْلا هدهأوكسأمُهلَلق مكيلع يتمعن اوركذاو ًانيع ةرشع اًعنثا هنم
 2 اسس و ل لدص و وب ى مار دخ 44 هيج نيح مالسلا هيلع ىسوم مكيبنل يباجإ يف

 َرْفْعَن ادَكجَس باب أولُخَدأَو ةطحأوُلوفَو مشي هجارخإو ءاملا مكل يريسيتو ءمكل يناقستسا

 ١ تريني مَلَأَدِي ع سَ لوح 7 َءاملا يريجفتو ءمكعم لمحُي رجح نم مكل
 8 يا 0 نم طبس لكل ءأنيع ةرشع يتنث نم هنم مكل
 َرُهَل لبق ىرَلاَر عال مهم وملْظَح ريزلا 5 مييلع انلزنأوإ .اهوفرع دق ٌنيع مكطابسأ

 03 2 2 21 اَمَلَسَر «مانقزرام ٍتابّيط نم اوُلك ىّولسلاو ّنملا
 أوناَكاَمِي ِآَمسَسلآأ ِضارَج َمِهتِلَعانَلَس .ءما اذه نم اوُبرشاو ىولسلاو ّنملا نم اولكف

 22 هلو بَرَعْلا ِنعَمهْلَمَسَو () 8 «نوُمِلظي مهَسفنأ اوناك نكلو انوملظ اموإ»

 تالا ٍةيرَقْلا نع 09 ترم ةيرقلا هذه اوُثكسا مه َليق ذِإوإط : لحل

 ٌمِهَيَأَت ْذِإِتْبَّسلأ فكروُدَكَيْذِإ رْحَبلا ةَرِضاَح تيب يه هذه هيرقلا 6 متتش ةئش ٌثيح ابنم اوُلكو

 - م حس ل هعرسسس لع جل و اًثح بونذلاب اورق 4ةطج اووُقو» «سدقملا

 2 مَوَبَوأَعَرش م مهتلبس موي مهناتيح بابلا اوُلخداوإل .اناياطخ انع ططحا :اولوقو

 07 َنوُفسَفيَأونكاَمِب مه هوب كلَ ةهبنأتال مهسوؤر يهفار اولخدف «نيعضاخ 4ًادجس
 مكتائيطخ مكل ٌرفغنإ .اورمأ ام فالخ
 لف اذإ :يأ ؛رمألا باوج اذه 4نينسحملا ديزنس
 انفَّعضو تائيطخلا مكل انرفغ مانرمأ ام متلعف

 «ةدناعملاو ةفلاخلاب «لعفلاو لوقلاب عوضخلا نم مهل وللا َرمأ اوُنَدِب مهل ليق يذلا ريغ ًالوق مهنم اوملظ نيذلا ٍلَدبفإل ١55: تانسحلا مكل
 هلوقل طسب وه قايسلا اذه ١57: «نوُمِلَظي اوناك امب ءامسلا نمإل ًاباذع «ًازجر مييلع انلسرأفإ ءمهقسفب مهبّذعو ُهَسأب مهب هللا لزنأ اذهو
 اوفلاخ نيذلا مهباحصأ ةصق نع كترضحب نيذلا دوهملا ءالؤه لأساو «مهأساوإب .ةيآلا «4تبسلا يف مكنم اًوَدَتعا نيذلا ُمُثملع دقلوإ» :ىلاعت

 نوفلاخُيو هيف نودتعي ارش مهتبس موي مهناتيح مييتأت ْذإ تبسلا يف نوُدعَي ْذإظ ةفلاخنلا يف مهلايتحاو مهعينص ىلع هتمقن مهتأجافق هللا ّرمأ

 هديص مه لالحلا مويلا يف مهنع يفتخت «مييتأت ال نوُيسي ال مويوإ» ناكم لك نم ُناتيحلا ٌرهظت مهتبس مويو [هيف ديصلا ميرحت فَ] هيف هللا ّرمأ

 .اهنع مهجورخو «هللا ةعاط نع نوُقّْسفي اوناك امبإط هٌديص مييلع مّرحخا مويلا يف ءاملا رهظ ىلع مه كمسلا راهظإب مهربتخن «مهولبن كلذكإل
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو .مارحلا يطاعت نطابلا ين اهانعم يف يتلا ةرهاظلا بابسأألا نم اوطاعت امبهللا مراح كاهتنا ىلع اولاتحا موق ءالٌوهو

 .دّيج اذه دانسإو .«لّيحلا ىنأب هللا مراحم اولحتستف دوهبلا بكترا ام اوُبكترت ال» :ملسو

 ٌدبشأ ينإو كجرخمو كّتفص انباتك يف دجل انإ ةاروتلا لزنأ يذلاو يأ نبا :لاقف ءال يأ اذكه هسأرب :لاقف ؟يجرخمو يتفص اذه كباتك يف دحت له ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ :ِهِيَم هللا-

 /؟51/؟ج ريثك نبا ٠ .سنأ نع حيحصلا يف دهاش هل يوق ديج ثيدح اذهو .هيلع ةالصلاو ُهئفك ىلوت مث (مكيخأ نع دوههلا اوميقأ) :لاقف هللا لوسر كنأ ُدبشأو هللا الإ هلإ ال نأ



 كش هل 0 .ااهت دشلث6

 مهنا ةيرقلا هذه لها نع ىلاعت ربخي 4 هاو ها

 روذحملا تبكترا ةقرف ؛قرف ثالث ىلإ اوراص
 ِ 1 0057 وعد دورك + غطس هو وهما مم ب 4 2 وجر هم حا

 تتكس ةقرفو «مهلزتعاو كلذ نع ْثَهَن ةقرفو مرو سس سس ل دل خسر سو د اس هل ري

 :ةركششلل تلق اهكلو نت لو لفت مظ ١ 19 َنوُقتَيْمِهْلعلَو كبر َقإَةَرِذَعمْولاَفاَدِدَساَباَدَع
 مهُيَّذعم وأ مُهكلهم هللا ًاموق نوظعت مل» مس رك سس 1201108 م

 دقو ءالؤها نوهت َمِل !؟ياديدش ًاباذع ِءوَسلا نع نر وهني نيل اان هدب ءاووكص ذاماوس
 هل امم

 ٌةرذعمإل :ةَركْلا مه تلاق ؟ةبوقعلا اوقحتسا َتَوُفَسْفيأوفاَكاَمِي يكب ِباَدَعيأوملظ ذل اَمَذَحَأَو
 7 رسم 2 2012 0 8 ذآ فورعملاب رمألا نم انيلع دن ايف مكبر ىلإ - 0

 مهام #نوقتي مهلعلوإ» ركنملا نع يبنلاو تر شيخ ةدرفا وول طال 5 ةنعأوم انعم
 7 اوبات اذإف فلا ىلإ نوعجريو هنوكر كيو هيف . هت 5 وذ ١ 2 لآ 566

 اوُرَكْذ ام اوُسَن اًملفإب : ١58 مهيلع هلل _ مو لإ | مهيلع ناعم ك درانرذ ا نم َهملِيِقَل ١ د 02

 ةحيصنلا لوبق نوُِعافلا ىبأ املف «هب مت منا اقل عِيرَسَل كلب َنِإباَدَعْلا وس مهموم 1
 انذخأو ءوسلا نع نوبي نيذلا انيجنأل و لصر ء كم رح وع هوو عدد

 باذعبإل ةيصعملا اوبكترا (اوملظ نيذلا / ُمُهْنِواَمَمُأ ٍضْراْلا ف مكلفا ميرفت
 ' الذ ذن د كالهو نيهانلا ةاجن ىلع صنف 4: سيئب 5- 2011 ََ 01 6-2 00 مريح مارس ْ

 ءازجلا نال ؛نيتكاسلا نع تكسو «نيملاظلا اب مهانولبو تك و ا 0
 .٠ .٠ ريو جس . ت21 1 َفلَعُف 01011 ري جرس يم و

 نيليلذ 4نيئساخإل ١55: لمعلا سنج نم هلم مد لعب ند َفَلَحْف 35 جرب

 َرمأو «ملعأ 4نذاتإإل : ١517 نيناهُم نيريقح آي ا هت ذآ ع ةنأ 4

 ةمايقلا موي ىلإإ» دوبيلا ىلع 4 مييلع َنْنَعْبلاِ راجل وو د لاه ضرع نودخ اوترو
 بم ب ب 1 واس مسهم وسمي نم قادم ْدْحَو ملأ هوذخأي يم ببسب «بساذعلا وفيهم 00 تّكتكُلا ديك روس جب هع و أ

 ىلع مهلايتحاو هللا عرش مهتفلاخمو مهبنايصع قلثيم | 7
 هكراص ساس م

 هاصع نمل 4باقعلا ٌعيرسل كي نإ مراحل ردو فاعور ردو نحل الإ هدأ لع اول وفياَل نأ
 عع

 بات نمل 4« محر زوفغل هنإوإ هعرش فلاخو 2 2 7-02 00 رج 0 رق كي ل وعدم

 عم ةمحرلا ِنّرَق باب نم اذهو .بانأو هيلإ وكم دلو ()) َنوُلَقَحتاَلَفأ نوني ذل ريح

 نيب سوفنلا ىقبتل «سايلا لصحي العل ةبوقعلا ش 0 ع 0000000
 مهقّرف هنأ ىلاعت ركذي: 15/8 فوخلاو ءاجرلا يب َنيِِلْضْلاَجَأعيِضا أَنِ ةولّصلآ اوماقأو تكلا

 :لاق أك ءأقرفو فئاوط :يأ ءأممأ ضرألا يف ١

 ضرألا اونكسا ليئارسإ ينبل هدعب نم انلقوإل
 « نوعج ري مهّلعلا» ءالبلاو ةيفاعلاو ةّدشلاو ءاحخرلاب مهانربتخا «تاتّيسلاو تانسحلاب مهانولبوط .«افيِنَل مكب اَنْمِج ةرخآلا ٌدعو ءاج اذإف

 «ىدألا اذه ضرع نوذخ أي ةاروتلا ةسارد اوُنَو دقو «مهيف ربخ ال رخآ ُفَلَح حلاطلاو حاصلا مهيف نيذلا ليما كلذ دعب نم فلخف : 58

 «هوذخأي هلم ضرع مهمأي نإو## ةبوتلاب مهسفنأ نوفوسُيو «انل رفغيس نولوقيو#» ءايندلا ةايحلا صضرعب هرشنو قحلا لذب نع نوضاتعي

 «ديف ام اوُسَركو قحلا الإ هللا ىلع اولوقي ال ْنَأ باتكلا قاثيم مييلع ذَحُْي ملأ «امارح وأ ناك ًالالح نولاييال ؛ «كلذ نع ءيش مهابني ال

 «نولقعت الفأ نوُقَتي نيذلل ٌريخ ٌةرخآلا ٌراَدلاوإ هنومتكي الو سانلل قحلا نيل قاثيملا مهيلع ذخأ ام عم اذه مهعينص مهيلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 يذلا هباتكب َكَسَت نم ىلع ىلاعت ىنثأ م .[قوسفلاو] هفسلا نم هيف مه اًّمع مهعدري لمع يدنع اّمع ايندلا ضرب اوضاتعا نيذلا ءالؤه َسيلفأ

 اودتقاو هب اوُمصتعا 4باتكلاب نوُكَسَمُي نيذلاوإ : ١ :ىلاعت لاقف هيف بوتكم وه اي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر عابتا ىلإ هدوقي
 .«نيحلصملا ٌرجأ ٌعيضن ال انإ ةالصلا اوُماقأوإ» هّرجاوز اوكرتو «هرمأب

 مهرايخ نإو مكحلا يف ىشترا الإ ًايضاق نوضقتسي ال ليئارسإ ونب تناك لاق 4 هيف ام اوسردو إط هلوق ىلإ © ٌفلخ مهدعب نم ٌفلخف ظ هلوق يف : ىدسلا لاق ١59 : ةيآلا

 ةيقبلا هيلع نعطتف « يل ٌرفغيس : لوقيف ؟ مكحلا يف يشترت َكّنَأش ام : هل لاقيف ىشترا يضقتسا اذإ مهنم لجرلا لعجف اوشتري الو اولعفي ال نأ دوهعلا ضعب ىلع مهضعب ذخأف اوعمتجا

 . 15.0 /؟ج ريثك نبا/ . هوذخأي ايندلا ضرع نيرخآلا تأي نإو لوقي « يشتريف هيلع نعطي ناك نمم لجر هناكم َلِعجو عزُتوأ تام اذإف « عنص ايف ليئارسإ ينب نم نورخآلا
 : لاق ؟ هب ًايدتقم ٌتنكأ ءيش نم ضرأألا ىلع ام كل ناك ول تأ ةمايقلا موي رانلا لهأ نم لجرلل لاقي 7 : لاق هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع دمحأ مامإلا ىور

 . 771/9ج ريثكن بأ/ نيحيحصلا يف هاجرخأو . « يب كرشت نأ الإ َتيِبأف ًاقيش يب ٌكرشت ال نأ مدآ رهظ يف كيلع ٌتذحخأ دق « كلذ نم ّنوهأ كنم ٌثدرأ دق : لوقيف « معن : لوقيف



 ةتعفر (مهقوف َلَبحلا امقتن ْذِإوطط ١
 انعفروإ» :هلوق وهو «مهسوؤر قوف ةكئالملا

 ىتح 4ةلظ هناكإل .4مهقاثيع ٌروطلا مهقوف
 ىلإ اورظن ءامسلا نيبو ميهسوؤر نيب ناك اذإ

 هبجاح ىلع ًادجاس لجر لك ريغ لبجلا

 ىلع دجسي يدوبي لك كلذكو ءريسيألا

 هنأ ىلاعت ربخُي رسسيألا هيجاح
 نيدهاش مهبالصأ نم مدآ يب يرد جرختسا

 .هلإ ال هلأو مهكيلمو مهب ل نأ مهسفنأ ىلع

 .لاق «ءكلذ ىلع مهرطف ىلاعت هّنأ ك ءوه الإ

 .هللا ةرطف افينَح نيّدلل َكَهْجَو مقأفإ :ىلاعت
 ٌتسلأ :مهقطنتسا مث #اهيلع سائلا ٌرطف يتلا
 نأ مكيلع دهشأ ينإف :لاق ؛ىلب اولاق ؟مكبرب

 هنأ اوملعا ءاذهب ملعن مل ةمايقلا موي اولوقت

 كنأ دهشن :اولاق «يريغ ٌبر.الو يريغ هلإ ال
 ذعموي هل اوّرقأف ؛كّريغ انل بر ال انهإو انّير

 موي اولوقت نأإ» :لاق اذهلو «ديحوتلاو ةعاطلاب
 انك انإإ» :ةمايقلا موي اولوقت الكل «ةمايقلا
 اولوقت وأإ» .:نيلفاغإ» ديحوتلا اذه نع

 :ةيآلا «انؤابا كمشأ امنإ

 أبن. مييلع لتاوإ» */١-4 78-1107 ١:
 نع «ةيآلا «اهنم خلسناف انتايا هانيتا يذلا

 نم لجر وه .:الاق «سابع نياو دوعسم نبا
 ناكو ءاهكرتف هتايالل هاتا «ليئارسإ ينب ءاملع
 كلم ىلإ ىسوملا يبن هثعب «ةوعدلا باجُم

 عبتف «هاطعأو هعطقأف هللا ىلإ هوعدي نيدم
 ةَعَبتأفإ مالسلا هيلع ىسوم نيد كرتو هنيد
 نم: ناكفإب هيلع ذوحتسا «(ناطيشلا

 ولوإ» ١75: نيرئابلا نيكلاملا «نيواغلا

 ءاهترهزو ايندلا ةايحلا ةنيز ىلإ لام 4ضرألا ىلإ دلخأ هتكلو» اهاّيإ هانيتا يتلا تايآلاب ايندلا تاروذاق نع سئدتلا نم هانعفرل اهب هانعفرل اَنْمِش

 يف هنيهل يف بلكلاك ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ هلالض يف هلثم راصف بلكلا لثمك ُلَعف هاوه َعبتاوإو هترغو اهناذل ىلع لبقأو

 ««نونمؤي ال ٍمهرطنت م مأ مهترذنأأ مولع ًءاوسول :ىلاعت لاق اك ءهمدع الو «ناميإلا ىلإ ةوعدلاو ةظعوملاب عفتني ال اذه كلذكف «هيتلاح
 لعجو «بارعألا نم مهادع نم ىلع مهزّيمو ًاملع مهاطعأ دق هللا َنِإف .هلثم اونوكي نأ نورذحي ليئارسإ ينب لعل «مهلعل صَّصَقلا صّصقافإ»

 «نوركفتي مهلعلإ» «هترزاّؤومو هترصانمو هعابتاب مهالوأو سانلا ّقحأ مهف مهءانبأ نوفرعي اك اهنوفرعي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةفص مهمديأب
 اوناك مهَسفنأو» «ةوهش وأ ةلكأ ليصحت يف اّلإ اهل ةمه ال يتلا بالكلاب اوُهّبُش نأ مهلثم ءاس هانتايآب اوبذك نيذلا ٌموقلا الفم َءاَسل 0

 مل أشي ل امو ناك ءاش ام ىلاعت ِهّنإف «ةلاحم ال لضو ءرسخو باخ دقف هلضأ نمو «هل ّلِضُم ال هّئفهللا هاده نم :ىلاعت لوقي : 378 4(َنوُمِلظي

 .نكي
 اد ناك هيلع نجيب تيؤر ذإ ىتح نآوقلا ا لجر مكيلع فا م نإ 0 يع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناهلا نب ةفيذح نأ ىلعي وبأ ظفاحلا ىور 1178 : ةيالا

 يمارلا وأ يمرملا كرشلاب ىلوأ امهيأ هللا يبن اي : تلق لاق « كرّشلاب هامرو بفيسلاب هراج ىلع ىعسو هرهظ ءارو هذبنو هنم خلسنا هللا ءاش ام ىلإ هارتعا م السألا

 . 556/5 ج ريثك نبا] . ديج دانسإ

 يف ءاج اذهلو . نكي مل اشي مل امو ناك ءاش ام ىلاعت هنإف  ةلاح ال لضو رسحخو باحخ دقف هلضأ نمو هل لضم ال هنإف هللا هاده ْنَم ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاق ا ا/م ةيآلا

 نأ دبشأو « هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا راهي نم « انلامعأ تاكيس نمو انسفنأرورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحت هلل دمحلا نإ ) : دوعسم نبأ ثيدح

 برخلا
0 

 2 8 1 02 هم هي حس ص لاس 7 مص دس حسم

 مَ اونظَو َلْظْمَنأ اك (هفو لس قَد 3
 هه 0 ها ءصرم كل 1 مسمر و رو 2000

 © ككل اا اوووي مل تاءاماوذخ

 0 هت و 5

 مدهشأو مهنيردرهر هل نم مدا

 الشتا ذيك ارا يرشتلا يشأ
 كرش ام ولون 7 َنيِلفَغ اذه َنَعاَنُكاَنِإَةَميمْل

 قة ةيذ ظل

 توج ّوَلَمْلَو تبل الصفن َكِيَدَكَو 7 َنوُلِطْبمْلا

 قنوع قلَبَ ِويلَءُلتاَ ©

 اَنْئِشَوَلَو 9 تواَمْلأَنِناكَف نايس هع
 ا دعت بألا اد ٍمَتكلَو اهي ةسعَفر

 هكرَتو أ ْتَمْلَيِهَيِلِعْلَِك نإ ركل ل كَمك

 ٍصْصف نايا دك يلا وقْلا ُلَكَم َكَِدَتَهْلي
 نسر وقل الئ س9 ور

0000 > 

 نم كّيرذخأ ْذِإَو

 هَتَيْمُهّلَعَل 206 000

 صصقلا

 ُهَللَأ د م ْنَم 09 َنوُمِلْظَي و + فك م

 رب 2 رع اس ل - 15 -ه

 جو ةيزيفل 5 قير ةليج سرعته لام 4

 ام

 . 517/1 ريثك نبا| دهحأ مامالا هاور ( هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هّدحو هللا لإ هلإ ال

 اذه . ( يمارلا لب ) : لاقف ؟



 انلعجو انقلخ «متهحج انأرذ دقلو : حلا هاو تا

 مهانأيه 6 سنالاو نما َنِم ًاريفكإ» متهم وع عع
 بولق مه نولمعي اهلهأ لمعبو ان ٌبوَلق نيداْلأَو نأ م اريك مَنَهَجِل نر َدَقَلَو
 ءيشب نرعفتني سيل «4اهب نوعمسي ال ٌناذآ َنوعَمسِدال ناد :مُهَواَس ورا نيعَأ حطو اَيَنوُهَمَع وهف ميال مهو اهب نورصيي ال نيعأ .مهو اب نوهقفي ال واسس كو 00 و ًِ

 حجر >< 6 -
0 

 ارم ب هده كرا اندت كلبا .ةيادهلل ايس هلا اهلعجج يتلا راوحلا هذه نم © تولوا م كيلوأ نص الاككِتلَوْأاب

 . ريع ةعب يمد ولدا و عرتب لوو
 رهاظ يف اهُئيقُي يذلا يف الإ اهتم ساوحلا ف كروُدِجُنُي نر أورد ابي وعداد يسن آهن

 ٌباودلا نم «لضأ مه لبإ» ايندلا ةايحلا 01 حارسا اس رجا اس ل اس حل 5 اخ مه 5 ن ملمس و

 لوسر لاق : أمل «نوُلفاغلا مه كئلوأ) ةَّمأ افلح َنَمِصَو كن َنوُلَمحيَ ناك ام نوزحيس- 5-7

 ًاعست هلل َّنإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلل اَنيَياَتأويَدَك دلو 7 1 رْوُل رعَيِهيَوَقَ أًايَنوُدْبَي

 اهاصخأ نم ' ًادحاو هلإ ةئاه .ءأمسإ نيعستو ِ أ و ء
 م | حر جكس حاس حاس عاجلا حاس حاس لس
 رو وهو ةثدللا لخد [اهظفحو' اهّدع :يأز تِإَمِهل لمأو 9 َنومَلعَياَ ثيح نم مهجر دتشسس

 - 3 .نيحيحصلا يف هاجرخأ ءٌرثولا بحي مع هس

 4 هللا ءاسأ يف تالا اوُعَد نأ نيدجلملا داو نِإةَنِجْنَممهيِحاصِياَم اعتني اي َنِتَمىِدك

 . 71 عاب 71 21 رس
 نيذكتلا : :داحلالاو .هئامسأ ف نوكرشي تأ كس أت ىفأو 07 دلو 9 نيم رماَلِإَوْه

 4م مآ مألا ضعب «انقلخ ْنَمِموإ : يح 52001 2 2م سل سلا رج همر
 «قحلاب نوكيرإ» ًالمعو ًالوق ٌّقحلاب ةمئاق برثفا كن نون نأ مع دونم َقلَحاَمَو ضدلاَو

 نولمعي نوُلِلعي هبوإل هيلإ نوعديو هنولوقي كوخ موال رج دو رع سس 00

 ةمألا هذه يه : *ةمألا هذه دارملاو :نوضقيو 1مم ليما َنْصَؤمَدَحَب يِدَح يأ مهل

 قززلا باوبأ محلل حتفي هن هلا ةيددمخحلا َةَعاََسلأ سل رع َكيوُلَحَسي 0 7 2 عل يطير

 هيف مه امب اورتغي ىتح ايندلا يف شاعملا ةوجوو مدعو ذر ل ا 1
 لاق اك «نوزداق ءينتش ىلع مهأ اوددقتعيو تاقثوهالإ 5و لجنود له رم

 نوُسِلُبُم مه اذإف ةتغب مهانذخأ». :ىلاعت رق. د كي 0 8
 هيف مهام مهل لّوطأ 39 يلمأوإ» 1 قىح نأكك تولع ولعسل 1 ةلقبالا كيال ألا توسل

 :1854 ديدش ٌيوق نيثم يديك نإ 0 0 هان 29 1 دل يع 2000 21 2و

 انتاياب نوبذكملا ءالؤه «اوركفتي“ ْمَلَوأَد 070 نوملعيالس ارثك َنعلوو مسا ذإ لق أهنع

 7 هيلع هللا الص ًادمحت «محاصب امج 1

 هلا كلم يف اايأب نوبل ءالؤه طع علو 188 هب لقعي بلقو بل هل ناك نمل رهاظ نيب ٌريذن الإ وه ْنِإإ» ٌّقح ىلإ اََد ًاقح هللا لوسر

 مهرفك ىلع اوكلهيف تبرتقا ٍدق مهلاجا نوكت نأ اوُرّدَحيو هب انوي [ىلاعتو ةناحبس] هيبش الو هل ريظن ال ْنَمِل كلذ نأ اوملعيو اوريدتيف هناطلسو
 دنع نم هب مهاتأ يذلا ملشو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم ريذحت دعب ريذحتو فيوحت ّيأبف «4نوُمؤُي هدعب ٍثيدح يأبفإ للا باذع ىلإ اوريصيو
 يذلا هللا ٌلِضُي :يأ] .دحأ هيدبي ال هّنإف ةلالضلا هيلع بتك نَم هل يداه الف هللا ٍللصُي نمإل : : م5 !؟نوقّدِصُي اذه اوقّدِصي مل نإ هللا

 ةعاسلا تقو نع نولأسي اوناك «ءشيرق:يف تلزن : ١ 8/ ؟#نونمؤي ال .موق نع ٌرُدتلاو ٌتايآلا ينغُت اموؤ» :ىلاعت لاق اك «[ةيادهلا ديري ال
 رمأ «وه الإ اهقول الجي ال ينر دنع اهُملع امَنِإ لقإط اهم ىم اهاَسْرُم ناّيأ ةعاسلا نمت كنولأسيإل ؛اهدوجوب ًابيذكتو اهعوقول ًاداعبتسا

 تاومسلا لهأ نلع 4ضرألاو تاومسلا يف ثلقثإ ىلاغتهللا ىلإ اهملع دري نأ ةعاسلا تقو نع لكس اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت

 رثكأ نكلو هللا دنع اهُملع امنإ لقط ملاع اهب كاك «ابنع يِفَح كنك كنولأسيإإ ةلفغ ىلع «ةتغب الإ مكيتأت الإط نوملعي ال مهنأ ضرألاو
 .اهنع َلِكُس اذإ هناحبس هيلإ ةعاسلا َملع ٌدري نأ هللا هرمأ 4نوملعي ال سانلا

 نالجرلاو ةعانملا موقت ىتح هيف ىلإ ءانإلا بصي امف هتحسقل بلحي لجرلاو ةعاسلا موقت» : :لاق لَم يبنلا هب غليب هنع هللا يضر ةريره يلأ نع هحيحص يف ملسم ىور 147 :ةيآلا |
 .«موقت ىبح ردصي امف هضوح طولي لجرلاو ةعاسلا موقت ىتح هناعيابتي امف بوثلا ناعيابت

 - اقم اكل اهيل هل علطم ملف ب رأسا هدنع اهملع امإهيلإ لا ىحوأف مه يف ادمحم نأ نوري مهتأك موق لاؤس هولأس ةعاسلا نع ع يبلا سانا لأس ام سابع نا لاق



 تلا ا ارض الو ًاعفن يبسفنل كلمأ ال لق : 88
 ضّوفُي نأ ىلاعت هللا هرمأ .كهللا ءاش ام الإ

 تكول لأ ءاَساَماَلإ ًَرَصاَلَواَعْفَت ىسْفَتِل كم دل لق ملعي ال هلأ هسفن نع ٌريخُي نأو ءهلإ رومألا
 رس تس اس سس جس 201 الإ كلذ نم ءيش ىلع هل عالطا الو ؛بيغلا

 نسلق َسَماَمَوِريَحْلاَن تر كَتْسأَل َبَيَعَل َبْيَعْلَاَمْلَع َبيغلا ملعأ تنك ولوإ» .هيلع هللا هعلطأ امب
 ؟َقلَح ىزآأوه ه4 2 َنونمْؤن وقل راش 2 7"  ًارللاص ًالمع ٌتلمعل «ريخلا َنِم ٌترثكتسال رس رس سل 7 م و م اس هس نسس ولا 1

 َََو 0 ىلإ هربغ ُدِشرُي [هيلع انأ امي رثكأ]
 اَنكَف ايل َتَيِلاَهَجَوَراَبِمَلَحَجَوَةَرِع َلِحاو سفن نم ٌتبنتجالو «ء وسلا َيِنَّسم اموؤ» .دادعتسالا

 سس 2 جسم سس د 0 ل وه | مث .هئيقتاو نوكي نأ لبق رشلا نم نوكي ام

 وعد تاق انف هيت رمَفاَفيِفَح لَمَح ْنلَمَح اَهلَّسََت ريشبو «باذعلا نم ريذن وه امّنإ 2 ربخأ

 . َتيركدشلا نم هول صلصات َنيلاَم هنو هَل يذلا وهإ» :189 تاتجلاب نينمؤملل

 هه ذآ ةءرو 001 هو اهجْوَر اهنم لعجو ٍةَدِحاو سفن ْنِم ْمُكَقلخ

 لكنت شرج يمكن َ عيمج قل هنأ ىلع ىلاعت بي ؛الإ نسي
 دوو عرس دي حد مَن 6 2 ههه لذ هنم قلخ هّنأو ءمالسلا هيلع مدا نم سانلا

 0 امووكرشم هدأ( هكِرَسِداَمَح هللا لعجوإ» .امهنم سانلا شتا مث اّوح هتجوز

 حر مورس ور مس و أو 8 211 © نكسيو اهفلأيل «اهيلإ ّنكسيل اهجوز ابنم

 َتوُعيطَتسياَكَو (7) المح تلمجإل اهِطَر «اهاشغت اًملفإط .اب
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 و 200116 ل لم. دوعد مروع

 مهومتوع دارج 1و هلل طش [ىتح] هلمحب ترمتسا هدب تّرمف ًافيفخ
 مم ام كنور 06 تاذ تراص 4« تلقثأ اًملفإ» اهلمح نابتسا

 هلأ ن ود نم تروغد َنذَلاَنِإ 9 | وتيم ما انتيتآ نثل اَمُهّبَر للا اوعدإ» اهلمحب لقث

 ه1 مكر رو روف ودا رج وع ًاخاص امهات اًملفإب ١5١: 4نيركاشلا نر كحل ب يسلم وعدا حُلم دابع ّنِم ٌننوكنلإ» ايوس اريشب «احلاص
 5 ىو 7-5 م عك 2 8 2 .2 1 3

 ٍدِيأ مه مَ ب َنوُسْمَي لجرأ مهلأ 59 َنيِدَص دوهيلا مه «امهاتا ف ءاكرسش هل العج

 ف يس حل( مكس رس و هود خ26 عل 45 ب د | هل .اورصنو اودوهف ادالوأ هللا مهقزر «ىراصنلاو
 تاذاءرهل ءأ اه تمور أ َمااهين 2مل امّنِإو ءءاوحو مدا قايسلا اذه نم دارملا سيلو
 0 م اس عدا رفق واس جس لاق اذهل امهتيّرذ تنوكرشملا كلذ ن دارملا

 03 نورظنن الفن يك م نب اوعدا لق اهب نوعمسد 0 ل ا ا
 9 7 و لاو ,.«نوكرشي اًمع هللا ىلاعتفإ» :ىلاعت هللا

 صخشلا ركذ نم دارطتسالا وهو «نيَدلاولا
 دادنألا نم هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا ىلع هللا ّنِم ٌراكنإ اذه !؟4(نرقَلخُي مهو ًائيش قلخي ال ام َنوكر شي : ١9١ سنجلا ىلإ

 4ًارصن مه نوغيطتسي الوإ»ل 7 ؟دبعُي فيك هلاحو هتفص هذه نمف «عفنت الو ّرضت الؤ ًاعيش كلمت ال ةعونصم ةقولخم يهو مانصألاو

 4# وُعِتي ال ىدحلا ىلإ مهرعدت ذاد) : ١95 هموق َمانصأ ٌرّسكي مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ناك اك ؛4نوُرّصني ْمُهَسفنأ الو مهيدباعل
 مكلامأ ًدابع هللا ٍنوُد نم نومئدت نيذلا َنِإإ» ١8: 4 اَماَحَد نمو اهاَعَد نم ابدل ٌءاوسو ءاهاعد نم ًءاعد عمست ال مانصألا هذه .ةيآلا

 منك نإ مكل اوبيجتسيلفإ عفنلا مهنم اوبلطاف ءمكلاثمأ ةقولخت مانصألا ْنِإ :مانصألا ةدابع يف مهججاح] !؟«مكل اوبيجتسيلف مهوُعْذاف

 ُ ء[مهلهج نايب ضرغلاو !؟مهنودبعي فيكف مهنم ٌلضفأ مهّنأ مهل َنْيبَ] ١148: [:لاقف مهوقع ةفسو ىلاعت هللا مهخّبو مث :4نيقداص

 .م دهج اودهجاو «نيع ةفرط ينورخؤوُت الف لع اهب اورصنتسا 4م ءاكرش اوُعْذا

 . ؟7/1/1ج ريثك نبا/ ًالوسر الو

 رمألا نم ًائيش كلمت ال ةعونصم ةبوبرم هلل ةقولخم يهو ناثوألاو مانصألاو دادنألا نم هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا ىلع هللا نم راكنإ اذه : ريثك نبا لاق 191١ : ةيآلا
 مهو ائيش قلخي ال ام نوكرشيأ 9> : لاق اذهلو مهشطبو مهرصبو مهعمسب اهنم لمعأ اهودباعو رصبت الو عمست الو كرحتت ال دامج يه لب اهيدباعل رصتنت الو عفنت الو رضت الو

 اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخي نأ هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا هيأ اي إف ىلاعت هلوفك كلذ عيطتسي الو ائيش قلخي ال ام تادوبعملا نم هب نوكرشتأ يأ © نوقلخُي

 . اج ريثك نبا ريسفت| # زيزع يوقل هللا نإ هردق ٌّقح ُهللا اورُدقاَم بولطملاو ُب ُبلاطلا فعض هنم هوذقنتسي ال ًائيش ٌبابذلا مهباسي نإو هل



 10 م هت 0 -_

 دال حو هه سد رحم دم 00

 237 ار و نوعرت د

 اخ اوعمستالاكتأ لإ مهوَعَد نإو اين 99 تورضي مشن
 ا

 ٌضاووتعْلاذَح ((7) َنوَرِسال مهو كِل !َتوُرَظَني :مهطرتو

 ََصعَيَمِإَو © تياهتلل نعْضرْعَأَو ِفْرمْلأب

 تإ 3 ٌءِيلَععيِمَس كأي ذهتسات نكي
 وص 0 6 موه ٍَِتآ رسل
 و 7 لن ندطْمَشلاَنَم لأن م ٌفيِتْط ْمَمَسْماَذ أذ ذِإاَوَفَت 1 زل

 1 5. ملكش نول جوزك الح
 ممثلا فَمُحوَدُي مُهُناَوحِلَو 9 | َنوُرِصَبُم مْهاَدِإَ

 لس حج ص

 اَهَتَسيَج أكو أوّلاَف دياب مهتأكملاَذإَو) َنوُرِصَقَ نا
 ف و ا[ضصادنه قَد ورد و ياوعسس هي 22

 ضيا ذه قير نإحوياَم عين امنإ لف َمُكبَرْنِمُر

 وقلت فاو © © َنوُممَؤَمِ وفله ةمحرو ىدهو

 يريصن وهو (ينيفاكو يبسح هللا 5

 ايندلا يف يّملو وهو ءأحْلأ هيلإو يلكتم هيلعو
 :191 يدعب حلاص لك يلو وهو ءةرخآلاو
 ةيآلا رخآ ىلإ 4 هنوُد نم نوعدت نيذلاو»

 كاذو باطخلا ةغيصب هنأ الإ مدقت امل ٌدكوم
 نوعيطتسي الإ» :لاق اذهو «ةييغلا ةغيصب

 ١98: «نورصني ميسشنأ الو كرصن
 «اوعمسي ال ىدهلا ىلإ مهوُعدت نإوط

 اوعمسي ال مهوعدت نإ :ىلاعت هلوقك

 «كيلإ نورظني مهارتوط ,#مءاعد
 يهو ةرظان اهنأك ةرّوصم نويعب كنولباقي
 اهنأل لقعي نم ةلماعم مهلماع اذهلو ءدامج

 «نورصُي ال مهوإط ناسنإلا ةروص ىلع
 نع حفصلاو وفعلاب هتاحبس هّرمأ :4

 .مهيلع ةظلغلاب هرمأ مث «نينس ٌرشع نيكرشملا
 كلذ يف لخديو ,فورعملاب «فّرعلاب رم
 «نيلهاملا نع ضرعأوإل ؛تاعاطلا عيمج
 هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل ًارمأ ناك نإو اذه

 مهملظ نّم لاقحاب هقلخ بيدأت هنإف ملسو
 لهج نمع ضارعإلاب ال ,مهيلع ىدتعاو
 نيذللا نيلجرلا ثيدح يفو : ٠٠٠ ّنحلا

 00 هد و

 ب مج ب 21 كسار مع داو هلأ عمت

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرضحب اباست َكَليَرم ذو () 90 نومح رت اونصن أاوعمتساف

 غر متي ُهقنَأ لعج ىتح امهدحأ بضغف ور 216 جرس جرو رس وب ل هو

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءًابضغ دغلاي لوقل ان بَهَمْلةووةَِضَومََُت كلين

 هنع بهذل اهّلاق ول ةملك ملعأل يّنإو :ملسو كليَرَدع نيد 00
 .«مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :دجيام 0 و 2 اساس حاس س و2 24

 امو «خزن ناطيشلا نم َكتغزي اًمإو» ةدنبس هل | © َتوُدَجْسَمي مل وردن ملوح دي دابر وكس

 ذعتسافإ» ٌبضغ ناطيشلا نم كتبضغي 3
 نع .ىلاعت ربخُي ١ ٠ هللاب ٌرجتساف هللا

 هتباصإو بنذلاب مهاب وأ عرصلا وأ بضغلا نم ناطيشلا نم ٌفْيَط مهباصأ اذإ مهْنأ هنع رجز ام اوكرتو هوعاطأ نيذلا نينمّؤملا هدابع نم نيقتملا

 ّنحلا نم نيطايشلا ناونإو :” "٠ ٠ هيف اوناك انت اًوَحّصو اوماقتسا دق 4نورصبه مه اذإفإل اوباتف ؛هاقتا نمل هباوثو هاصع نمل هباقع جاوركذتؤ»

 !؟كسفن نم اهتجرخأو اهتيضتقا الول :7 ٠7 مهنع ُكسمُت نيطايشلا الو «نولمعي اًمع 4نوٌرِصقُي ةُي ال مث)>» يصاعملا ىلع مهنودعاسي سنالاو

 ؛ةيآلا «مكير نم َر ٌرئاصب اذهإط يو لثمأف هب ينرمأ ام عبْأ امثإو «ءيش ين ىلاعت هيلإ مدقنأ ال «يّبر نم لإ ىححوُي ام ٌعبتأ امنإ لقإو

 هل ًاماظعإ نآرقلا ةوالت دنع تاصنإلاب ىلاعت ٌرمأ :* ٠ 4 تانّيبلاو ججحلا قدصأو تالالدلا نيبأو تازجعملا مظعأ وه نارقلا اذه نأ مهدشرأ

 اهالت نمو «ةفعاضم ةنسح هل تيك هللا باتك نم ةيآ ىلإ عمتسا ْنَم» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ مامالا ىور .ًامارتحاو

 نودوإ» «ةبهرو ةبغر كسفن يف كلر ركذا «ةفيخو ًاعرضتإ» .ًاريثك هّربخآو راهتلا َلوُأ هركذب ىلاعت رمأي : ©5٠2: هقمايقلا موي ًارون هل تناك

 البل ركذلا ةرثك ىلع ضحلا هيف «نيلفاغلا نم نكت الوؤ» .ًاغيلب ًارهجو ٌءادن نوكي ال ءركذلا نوكي نأ ٌبحتسُي اذكه «لوقلا َنِم رهجلا

 .نارقلا يف ةدجس لوأ هذهو . مهتدابعو مهتعاط ةرثك يف مهب ىّدتَقُيل اذهب مهرك ذو ,ةكئالملا حدم : ٠ 5 نيلفاغلا نم ٌنوكي

 اذه ام » : هِيَ هللا لوسر لاق « نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ )) هع هّيبن لع لجو زع هللا لزنأ امل : لاق ينأ نع متاح يبأ نبا ريرج نبا ىور 1945 : ةيآلا

 . كعطق نم لصتو كمرح نم يطعتو كملظ نمع وفعت نأ كرمأ هللا نإ : لاق . 4 ؟ ليربج اي
 نم لص ةبقع ايد : لاقف لامعألا لضاوفب ينربخأ هللا لوسر اي : ٌتلقف هديب ٌتذخأف هتأدتباف هل هللا لوسر ُتيقل لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع دمحأ مامالا ىورو

 . 31/1/97 ج ريثك نبا/ هوحن يذمرتلا ىورو . « كملظ نمع ضرعأو كمرح نم ٍطعأو كعطق



 00 0 لاقل رمش
0 | 0-0 

 0 لانجتلا رو ه1 لا لص هللا لوسرل تناك مانا :لافنألا ١:
 75 < مم اح سهو ا سد علا ل نأ ريغ نم ُهللا هارأ ام ىلع ٍردب موي اهمسقف ميلا يشرلا وللا هوس .ءيش اهنم واحأل سيل ةصلاخخ ملسو هلآو هيلع
 هللا أ ًَوفتأَم لولوي لامن لاَ | | نعد َكَنوُلَسم سُمخْلا ةيآ كلذ دعب تلزن مث .اهَسْمخُي
 مسك نإ# ك0 ل دف كيب تاذ اغلسوإ »2 رعي ودام روم 07 و 7غ مرومأ يف. هللا اوقتافإ .لوألا تخسنف
 تسوس كْذاَدَِنبْذْلأ  يِمَوُمْلَااَمَّنِإ ه9 َنيِنِمْؤُم ١ ةلوسرو هلا اوطأر» زا الو اوُمَصاَ
 ب م اور لس 0 77 موو ىلع مكبيب هِي يف نيسؤم مسك نإ

 مهجر قعو أنمي هي مه داز هلي مهّيلعتيلتا ومو نم هللا هّرمأ اك همسقي امّنِإ هّنإف للا هدارأ ام
 هللا "قنا :هل لاقيف ةيصعمب مهب وأ ماظي قام َدداَمصَوةْوَلّصلأ ب توفيقي يزل 67 توك نأ دير لخرلا وه :" فاصنإلاو ل 2 قدركم 0 نأ ليد * لا :"” فاصنالا. لدعلا

 لنعّ 210 و جو اك مه َكِتَلوَأ 02 ةقنب اهيأَز تدجو اذإف .هنم فاحخيو هّبلق ٌلجَيِف

 7 ل ير 0 هم 15 ثم جا سام ًءاعدلا نإف كلذ دنع هللا ٌحداف كلذ [نمؤملا

 كير كجرخأ 5 ديرك َّن قفررو ةرهغمو م هير :[هللا ركذب ًانئمطم هلعجيف] كلذ ٍبِهْذُي
 0( َنماَعب َّ أبكت . ووس ترحل , 2مل َنَماَ 21 الو هاوس نوج ب الف (نوُلُكوتي مهّبر لعوإ»
 َنوُهِرَكَل نيم نيِنمؤمل ره و يحل 7 : هبانج الإ نوذولي الو «هايإ الإ نودصقي
 1 0 رة هه تح 1 0 ووو

 ِتَوَمْلاَذِإ َنْوفاَسهاَمْنَك َنيَباَم دعب َقحْلأ ىفكتولددجي ركذ امدعب مهامعأ ىلع كلذب ىلاعت ُهّبي
 22 ملل ل م ريخلا ع جاونأ لمشت لامعألا هذهو «مهداقتعا

 اََهَعَأٍِنيئفياطل ًاىَدَحْوَسأْهكَدِعَبْدِإَو ©) د ابر © () َنوُرظنيْمُهَو ءاهيلع ةظفاحملاو ةالصلا ةماقإو .اهلك
 | قوقيلا رئ مو ةاكزلا جارخإ لمشي قافنإلاو 2 0 .قوقجملا رئاسو ةاكرلا جارخخإ لمشي قافنإلا

 ل ٌنوكَت دك ٍتاذريعن م يراوع لاومألا هذه امّنإف [مدآ نبا اي قفنأ]

 3 00 كب قحْلا ٌنحينأهَللَأديِرصَو ٍتافصلا 0 6 كدنع 9
 حض 0 ا ا ل ل دنع تاجرد نامي ١ قح نونمؤملا

 :رجَمْلا هركَو اولطببلا هم م يللي ا يف :تاجردو ؛.تاماقمو لزانم «مهتر

 5 تائيسلا مه رفغي 4«ةرفغمو» .تاتجلا

 وهو].«ميرك ٌقْزِروإ» تانسحلا مهل ركشيو
 وه اذه ناكف ؛لدعلا لع اهمسقف ملسو هلاو. هيلع هللا للص .هلوسر ىلإ اهلعجو مكتممللا اهعزتناف ماغملا يف متفلتخا مكُنأ 6 :8 [ةّنلا ميعن.

 نينمّؤملا نع ٌربخ اذه : ”.ًاحتفو ًارصنو ٌىَدُهو َْدْسُر مكل هرّدق نأب لاتقلل مكتهارك ةبقاع ناككف «ءادعألا ىلإ جورخلا متهرك ان كلذك ةحلصملا

 ىلإ نوُقاسُي امتأكإإم هب هللا َكّرمأ اماّلِإ لعفت ال نإ قحلا مم« يبت ام .دعبإلل نم شيرق ريسم ًاراكنإو نيكرشملا ءاقلل ةيهارك «قحلا يف كنوُلٍداجيإ»

 م« عرفي لاعقلاو و كوش ا يت ةف ةفئاطلا | نيو مكي عمجم نأ ديري وه : :/4نورظني ممرظ [ردب ا توملا ىلإ نوقاسُي نوكرشما ءالؤم «تولا

 ْ ١ . . وفر ةرك لوله لطول لجل» م كلذ وهو ايش اوبك نأ ىو: مكب وأي

 اتم وأ مأوأ يعاد نم لاق ري يف نيملسلل ىلإ نيكرشما نمش هت كنسي لاق 4 لالا نع كأس )»لا ف حاير يأن ءاطم نع راب نبا كور ١١ ةيآلا

 نم مسقلا ىلع ةدايزلا يه وأ.ايارسلا لافنأ يه ريرج نبا ىورو . لاتق ريغ نم رافكلا نم ذخأ ام وهو ءيفلاب لافنألا رف هنأ يضتقي اذهو « ءاشي ام هب ٌعنصي هَ يبنلل لفن وهف
 . مئانغلا

 مهبر مهؤاقتإ نينهؤملل حالصلا يف هب هبش مهضعب لاقف © كبر كجرخأ م + هلوق يف فلكلا هذهل بلاحلا بيسلا يف نورسفملا فلتخا يربطلا رفعج وبأ مامإلا ىور © : ةيآلا

 اهمسقف هَ هلوسر مسقو همسق ىلإ اهلعجو مكتم هللا اهعزتنإف ابيف متححاشتو مئانغلا يف متفلتخا ال مكنأ  لوقي ىلاعت هللا نأ اذه ىنعمو « هلوسرو هلل مهتعاطو مهنيب تاذ مهحالصإو
 ةبقاع ناكف مهريع زارجإو مهنيد رصنل اوجرخ نيذلا ريفتلا مهو ةكوشلا تاذ لاتق نم ءادعألا ىلإ جورخلا متهرك امل كلذكو , مككل ةماتلا ةحلصملا وه اذه ناكف ةيوستلاو لدعلا ىلع

 : وهو ًائيش اوهركت نأ ىبسعو مكل ُهْرَك وهو لاتقلا مكيلع بيك إ> : ىلاعت لاق ام . ًاحدقو ًارصنو ىدهو ًادشر داعيم ريغ ىلع مودع نيبو مكنيب هب , عمجو مكل ُهَرَّدق نأب لاتقلل مكتهارك
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 هيلع هللا ىلص يبنلا رظن ردب موي ناك امل :4
 رظنو فينو ةئاهلث مهو هباحصأ ىلإ ملسو هلآو
 ليقتساف ةدايزو فلأ مه اذإف نيكرشملا ىلإ

 ىتح هوعديو هّبر ثيغتسي لاز امف .َةلِقلا
 مكر نوشيغتست ذإ» :لجو ٍّرع هللا لزنأ

 نم ٍفلأب كٌدِوُم ينأ مكل باجتساف

 ٠١: مكل ةدجن نيعباتتم «نيِفِدْرُم ةكئالمل
 مهب مَ همالعإو ةكئالملا تعب هللا لعج امو

 ٍرْضَنلا امو مكبولُق هب ب نئمطتلوط ىَرْشُب الإ
 ةَرهلا هل (مكح ٌزيزع هلا نإ هللا دنع نم الإ

 عم رافكلا لاتق نم هعرش ايف ميكح «هلوسرلو
 ىلاعتو هناحبس هتؤوقو هلوحب مهرامد ىلع ةردقلا

 نم مييلع هب , معنأ امب ىلاعت هللا مه كي 1
 يذلا مهفوخ نمي هب مهم ًانامأ اش هئاقلإ

 .مهددع ةلقو مهّردع ةرثك نم مهل لصح
 ةالصلا فو ملا نم َةَتَمَأ لاتقلا يف ساعُتلاو

 ءام ءامسلا نم مكيلع ليو .ناطيشلا ّنِم

 «ربكألاو رغصألا ِثَدَحلا نم «هب مرهطيل

 زجر مكنع َبِهذُيوط ءرهاظلا ريهطت وهو
 وهو «ٍءيس رطاخ وأ ٍةسوسو نم «ناطيشلا
 «مكيولق ىلع طبريلوإ» نطابلا ريهطت
 «مادقألا هب تّبتْيوظ ةعاجشلاو .ربصلاب
 مهل ىلاعتهللا اهرهظأ ةّيفخ ٌةمعن هذهو 9

 ىلإ ىحوأ ىلاعت هّنأ وهو ءابملع هوركشيل
 نأ :هنيدو هّيبن رصنل مهزنأ نيذلا ةكئالملا
 ىلع راغّصلاو ّبْعّرلا يقلأس اونما نيذلا اوُرزآ م 2 2 11 8 و

 اوُبِرْضافإظ «يلوسر بّدكو يرمأ فلاخ نم

 لك مهنم اوُبرْضاوإ باقرلا «قانعألا قوف
 اوكرتو امهرفلاخ :17 مهنم فارطألا يْناَتَب 00 ٠

 يف باذعلا اذه اوقوذ :يأ ؛رافكلل ٌباطح اذه :1 5 هاوانو هفلاخ نمل #باقعلا ُديدنش هللا نإف هلوسرو هلل ٍقِقاشُي نموإ» «ناميالاو عرشلا

 نيذلا اهي 0 :كلذ لعف نمل راثلاب فحزلا نم راّرِفلا ىلع ًادعوتُم ىلاعت لوقي : ١ 6: ةرخآلا يف راّثلا ٌباذع نيرفاكلل نأ ًاضيأ اوملعاو ءايندلا

 ٌرِفي لاتقل ًافّرحتُم الإ. ..9 ١5: مكياحصأ اوكرتتو اوًرفت «رابدألا مهولوت الفإ مهيلإ متوندو متبراقت 4ًافخز اوُرفك نيذلا ُمُتيقل اذإ اونمآ
 مهنواعُي نيملسملا نم ىرخأ ةعف ىلإ انهه نم رف «فف ىلإ ارّيحتُم وأإ» «كلذ يف هيلع سأب الف «هلتقيف هيلع ّركي مث ةديكم هِنرق يدي نيب
 :نهنم ع دقو] 6 تاقبوملا بسلا اوبنتجا» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ :نيحيحصلا يو «كلذ زوجيف هنونواعيو

 سئبوإ» و هداعيم موي هبلقنمو هريصم 4 منهج هاوأمو هللا نم بضغبإل عجر 4ءاَب دقفإ» :ىلاعت لاق اذفو ء[فحزلا موي يلوتلاو... .كرشلا
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 اورهطتو نوملسملا برشف ًاديدش اذ ًارطم مييلع هلا رطمأف نيينجم نولصت أو الل ىلع نوكرشملا مكبلغ دقو هلوسر مكيفو ىلاعت هللا ءايلوأ نأ نومعزت مهنيب سوسوي ظيغلا مهولق يف

 ةبنجم ةئامسمخ يف ليربج ناكف ةكئالملا نم فلأب نينمّوملاو ع هين هللا ّدمأو « موقلا ىلإ اوراسف باودلاو هيلع سانلا ىشمو رطملا هباصأ نيح لمرلا تبثو ناطيشلا زجر مهنع هللا بهذأو
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 للا تا :لاق اذهو «مبناعأو كلذل مهقفو يذلا ره ا ا نير ١ هّنأو دابعلا لاعقأ قلاخ هنأ ىلاعت َنْيِب

 َتَمَرْدإكَسمَاَمَ ملف هنأ يركَلَو أو مهولتفت ملف سيل «مهلتق هللا نكلو مهولتقت ملفإ 000 0 مد ورب ير جم سم 3 رنا 5 5
 ةرثك عم مءادعأ مّئلتق مكتوقو مكلوحب
 مرفظأ يذلا وه لب « كك ددع ةلقو مهددع

 ْذإ َتْيَمَر .اموزط ءردب موي ناك اذهو .مهيلع

 اندال كلذو 4 ىمر هللا ّنكلو تيمر

 هلاو هيلع هللا ىلض هللا "لوسر ذخخأ وكرشملا

 مههوجو يف اهب ىمرف بارت نم ًةضبق ملسو
 يييلوإ» ءاومزهناف ««هوجولا ٍتَهاش» :لاقو
 نينم وما فّرعُيل «ًانسح ٌءالب هنم نينمؤملا

 ٌعيمس هللا ْنِإظ اهيلع هوركشيل مهيلع هتمعن
 لصح ام عم ىرخأ ةراشب هذه ١8: (ملع
 ٌفِعضُم هّناب ىلاعت مهملعأ هنأ ءرصنلا نم

 «اوحتفتست نإإ» :18 نيرفاكلا ذيك

 مكئادعأ نيبو مكنيب لصفي نأ هللا اوٌريصنتست

 ابأ نأ كلذو ؛متلأس ام 5ءاج دقف نينمؤملا
 عطقأ ناك انّيأ مهللا :ردب موي لاق لهج
 تلزتف .ةادغلا هنحأف فرعن ال امب اناتأو محرلل

 مس سس و 20 هلآ

 كج ءالبةنم تيمؤفلالئشَو كرد ترك

 ديك ف نأ كن اركيك © ةيعأ

 تسلا ٌعح عدكم سيت 6 يع

 تعمدت نوم ِ 12و

 امي 09 َنيِِؤُملآعَم هس َنأَو ترك َوََواَنْيَس اعيش مْكَمَتِف
 ودمر

 ٌرشْنَأَوهَنَعَأ َولَوتالَو داوسرو هلأ أ وعيطأ أ ومما َء سل

 7 ٌعيِمَس هَل بنِ

 9 ا

 وتعال

 مُهباَنحوسَْولاَعح ردا ابكت اَلَو ا( َنوُعَمْت

 حملا هللا دنع َباَوَدلأَّرَس نإ 5# () نعمل

 ل مهمل احممل وو 7 3 َنوُلِقَحَياَل ب َدَل

 نيل اهات 9 () وشوتم فأر عت هَعمْسَأَولَو وهو «متلق ام ٌترصن دق [اهيف ريخي] ةيآلا
 و ها اد 1 21 نإوإ» .ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحن

 مكيبضلمل لوس هي وبِيِحَسْسَأ أونمآَ 0 هيح وهف رفكلا نم هيلع منأ امنع كاوهتت
 هول 4 جر يب لس ىلع هذه لثع مكل ذو رثكلا نم هي ةنكا كتر شو ءزتلا نيلوتما تازتناو 1 ةسدو راسو
 ْ لنيل هوتي داو ل تسبورشحت ًائيش مكقف مكنع يثغت نلوإ» ةعقولا
 2 جمع سي ل رس د د # هللا نوط عومجلا متعمج ولو (ترْثك ولو
 9 ٍِباَئِعْلأدِيِدَسَمَس َكرَأ اوملع ةَسَصآَحمُكَنِم ا ل ل
 3 نينمّؤملا هّدابع ىلاعت رمأي :* ٠١ ٌيوفطصملا

 هتفلاغ نع مهرجزيو هلوسر ةعاطو هتعاطب
 اوعمس دق مهنأ نورهظُي مهنإف .نوقفانملا مهو 4نوعمسي ال مهو انعمس اولاق نيذلاك اونوكت الوإل ده هيلإ ماعد ام متملع امدعب هتعاط كرتو

 «ماعنألاب مههّْبُش «نوُلِقعي ال نيذلاإ» همهف نع (مكبلا قحلا عامس نع 4مضلا هللا دنع ٌباودلا ّرش إف : ؟؟ كلذك اوسيلو اوباجتساو

 رلوإ) مهمهنأل «مهعمسأل ًاريخ مييف هللا مَع ولوإط :؟* اورفكف ةدايعلل اوقِلُم ءالّهو ءهل اهقلخ اهف هلل ةعيطم مهاوس ام ةباد لك ْنأل

 ماعد اذإ لوسرللو هللإو اوُبرجأ 4اوبيجتسا اونمآ نيذلا ايبأ ايوه: " 4 كلذ مهمهف دعب ًادانعو ًادصق كلذ نع «نوضرْعُم مهو اَوََوََل مهعمسأ

 ءرفكلا نيبو نمؤملا نيب لوحي 4هبلقو ءرمل نيب لوحي هللا نأ اوملعاو9» «ةايحلاو ءاقبلاو ٌةاجنلا هيف نآرقلا اذه وهو ءمكحلصي امل «مكييحُي امل

 يبنلا ناك اذهو [رشو ريخو لطابو قح نم ءيش لك اهل عضخي يتلا هتئيشمو] هنذإب الإ رفكي الو نمؤي نأ عيطتسي الف ؛ناميالا نيبو رفاكلا نيبو
 فيك اهي نمحرلا عباصأ نم نيعيصأ نيب ٌبولقلا نإ :لاقو (كاذيد ىلع يبلق ثث بولقلا َبْلَُم ايه :لوقي نأ رثكي ملسو هلاو.هيلع هللا لص

 لهأ اهب صخي ال ءهريغو ءيسملا اهب معي مْسِمو ًارابتخا :يأ ؛ٌةنتف نينم ٌّوملا هدابع ىلاعت هللا ٌرُذَحُي : "© [ردقلا باتك ين يذمرتلا هاور] «اءاشي

 لوسر ٌثعمس :تلاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس ّمأ نع دمجأ مامالا ىور .ٌعفرُتو ٌعفْذُت م ءاهّمعي لب «بنذلا ٌرشاب نم الو يصاعملا

 :لاق ؟نوحاص سان مهيف اَمأ هللا لوسر اي :ُتلقف ««هدنع نم باذعب هللا ْمُهّمَع يتمأ يف يصاعملا ٍترهظ اذإ» :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 .«ناوضرو هللا نم ٍةرفغم ىلإ نوريصي مث َساّنلا ٌباصأ ام مهبيصي» :لاق ؟كنئلوأ نصي ٌفيكف :ٌتلق (لب»

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ لاق نم ٠ : هع هللا لوسر لاق : لاق يدج نع ثّدحي يل تعم لاق هم هللا لوسر ىلوم ديز نب راسي نب لالب نع يئاربطلا ىور ١5 : ةيآلا 03

 . يراخبلا نع يذمرتلا هجرخأو دواد وبأ هاور ,« « فحزلا نم رف دق ناك نإو هل رفغ - هيلإ بوتأو
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 اس هس

 لا ا مريم دعو
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 ١ جة

 ام اَمَو مهيِفَتنأَو

 همعن ىلع نينمؤملا هدابع ىلاعت هين 5
 نيليلق اوناك ثيح ؛مههلإ هئناشحإو .مهيلع

 مهاوقف نيفئاخ نيفعضتسمو ءمهرّثكف
 نذأ قتح ,ةكم يف ملاح ناك اذهو . .مهرصنو

 اهملإ مهاواف ةنيدملا ىلإ ةرجحلا يف مهل هللا

 [ركشلا بلط كلذ نمضت] اهلهأ مهل ضْيقو
 لهأو ءركشلا بحُي ٌمعنُم هّنإف هللا ٍمَحِن ىلع
 يبأ يف تلزن :717 هللا نم ديزم يف ركشلا
 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هئعب نيح ةبابُث

 لوسر مكح ىلع اولزنيل ةظيرق ينب ىلإ ملسو
 ىلإ هديب راشأف «كلذ يف هوراشتساف هللا

 ىأرو ةبابل وبأ نطف مث .جذلا نإ : يأ ؛هقلح

 امنأ اوملعاوإ» : "8 هّلوسرو هللا نابخ دق هن

 ناحتماو رابتخا «ةسف م ٌذالوأو مكلاومأ

 وأ اهيف هنوعيطتو اهيلع هنوركشتأ ملعيل مكل
 لاومأ ةبابأ يبأل ناكو) .هنع اهب نولغتشت

 ىلع هلمح ام اذهو .ةظيرق ينب يف ٌدالوأو

 هباوث « مظع ٌوجأ هدنع هللا نأوإ» .[ييتنيالم

 دالوألاو لاومألا نم مكل ٌريخ هتاتجو هؤاطعو
 هللا اوت ْنِإ اوسمآ نيذلا اهيأ ايف 8

 ايندلا يف ةاجنو ًاجرخم «ًاناقُرُف مكل لعجي
 اهوحمي «مكتائّيس مكنع ٌرفكيوإل ةرخآلاو
 سانلا نع اهرتس اهرفغو «مكل زرفغيوإت
 ةصقلا هذه :" ٠ ؛مظعلا لضفلا وذ هللاوإ

 ىلع ةرواشملاو راقئالا اذه ىٍبع شيرق عاتجاو
 .ةرجهلا ةليل ناك لتقلا وأ يفنلا وأ تابثإلا

 «نيركاملا ٌريخ هللاو هللا ٌركميو نوركميوإ
 َكُئصلخ ىتح نيثملا يديكب مهب تركمف
 هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ دقو . .مهنم

 -هلوق ىلإ- مكحلا نارقلاو' سيال :ًأرقي وهو ,مهراصبأ هللا ّدخأو ءمهسوؤر ىلع اهُرَّذَي لعجف بارت نم ةَْفَح هعمو «هباب ىلع مهو ملسو
 انقل ًءاشن ول انعمس دقإل :نولوقي مهن هللا تايآ مهملع ىلتت اذإ لطابلا مهاوعدو شيرق رفك نع ىلاعت ربخُي ١" «نورصبي ال مهف مهانيشغأف

 ريطاسأ الإ اذه نإ .ًاليبس كلذ ىلإ نودجي الف «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ٍةّرم امريغ اوَُدِحُُت دقف الإو «لعف الب لوق مهنم اذهو اذه لثم

 ًاليصأوةركب هيلع لمت يهف اهبتتكا نيلّوألا ريطاسأ اولاقوإ» :مهنع ربخأ اك ءٌتحَب ٌبذك اذهو «سانلا ىلع اهولتي وهف اهسبتقا مهبتك نيلَوألا
 مهللا :اولوقي نأ لوألا ناكو «هب اوبيُغ امم اذهو «مهيذكت ة ةّدشو مهلهج ةرثك نم اذهو ؛[علوقلا اذه ىلع هعم نوكرشملاو] لهج وبأ لئاقلا ””19

 انيلع طقسأفإ :هل اولاق ا بيعش موقك «ةفلاسلا مثألا نم ةلهجلا لاق كلذكو .باذعلا اولجعتسا نككلو ىل اًئِدُهاَف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ

 َبّذعيل هللا ناك امف «مهيف َتنأو مهيدي هللا ناك اموإل : نضرإ ىلاعت هلوق لزن كلذ نوكرشملا لاق انو .«نيقداصلا ّنِم تنك نإ ءامسلا َنمافَسك

 «ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا :ناَناَمُأ مهيف ناك :سابع نبا لاق «4نورفغتسي مهو مهّذَعُم هللا ناك اموإإ . مهجرخُي ىتح مهرهظأ نيب مهؤايبنأو ًاموق

 .رافغتسالا َيِقَّبَو ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا بهذيف ,رافغتسالاو

 علل الإ بحي ال ءرملا بحي ناك نمو امهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك نم : ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث ٠ : لاق هنأ ِهَليَع هللا لوسر نع حيحصلا يف درو 78 : ةيآلا
 . « هنم هللا هذقنأ ْذِإ دعب رفكلا ىلإ عجري نأ نم هيلإ بحأ راّثلا يف ىَقلُي نأ ناك نمو

 نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مدحأ نمي ال هديب يبسفن يذلاو » : لاق هَُْع هنأ حيحصلا يف تبث 5 سوفنلاو لاومألاو دالوألا ىلع مدقم لع هللا لوسر بح لب : ريثك نبا لاق

 . 71/7 ج ريثك نبا/ . «نيعمجأ سانلاو هلامو هلهأو هسفن



 مهَبّذعُي نأل ٌلهأ مهُنأ ىلاعت ربخُي *4

 هللا لوسر ماقم ةكربل مهب كلذ عقوُي مل نكلو
 اذهو ءمهرهظأ نيب ملسو هلآو هيلع هللا لص
 مهدشرأو هَسأب هللا عقوأ مهنيب نم جرخ امل
 كرشلاو بونذلا نم رافغتسالا ىلإ ىلاعت
 مهو هللا مَّذعُي ال فيكو :َركذ مث داسفلاو

 نع نينمْملا ةكم مارحلا دجسملا نع نوٌدصي

 «هءايلوأ اوناك اموإ» هيف فاوطلاو ةالصلا

 الإ هؤايلوأ نإ مارحلا دجسملا لهأ مه اوسيل
 هلاو هيلع هللا ىلص ّيبنلا هلهأ امنإو «نوقتملا
 .ريفصلا :ءاكملا :"© هباخصأو ءملسو

 مهَدوُدُح نوعضي اوناكو .قيفصتلا :ةيدصعلاو
 ريخأ 5# نورفصيو نوقفصُيو ضرألا ىلع
 نع اوُدُصَيِ مهلاومأ نوقفني رافكلا نأ ىلاعت

 بهذت م كلذ نولعفيسف «قحلا عابتا

 مدجم م ثيح ادن سلع ذوكت م مهل

 مم ُهللاو فلا رون ءافطإ اودارأ مهنأل ؛اكيش

 هللا يه :"1/ نورفاكلا هرك ولو هرون
 نم ةداعسلا لهأ رّيمُيف 4بّيطلا نم ٌثيبخلا
 ىلع ةضعب ٍتييحلا لمجال .ءاقشلا لهأ

 ايندلا ِف ««نورساخلا مه .كنلوأ منهج ف

 «(اوبتني نإ اورفك نيذلل لقإل :"8 ةرخآلاو
 مالسإلا يف اولخديو رفكلا نم هيف مه اًمع

 نإوإ مهرفك نم 4فلس دق ام مه زفتي
 ُةَنَس تضم دقفإ» هيف مهام ىلإ «اوذوغي

 ىلع اورمتساو اوبّذك اذإ مهّنِإ 4نيلَوألا
 8 ةبوقعلاو باذعلاب مهجلاعُت نإ مهدانع

 بتاع ترانا جنش ٌرُجَلاَمَ
 َنوُفَتمْلا الرمل نإ :ءآَيلَوأ اوناكحاَمَو و اَرَكْل

 مناص َناكاَمَو () 69 نوملعتال م مهر َنكلَو

 باع فود ةَيِدَصعَوم 12

 وفض اورفك بذل اَنِإ 4 | ترورفكت سك اَمب

 تكفا شوا اق ديسير

 َمَنَهَج لإ َورَعَكَن دلو توب هوس هيلع

 سيو يَ تسيْلاَنآَر يي © ١ © تورس
 ل د هت

 هلَعَجيف كيج همكم

 َنِسَِلَي لف 9 تر بكلام كلو ََهَجف
 نع © تيلّوألا ثَنْس َتَصَمْدََ اويدإ و كس مسخ
 7 نِإَو © 2 تقاوم 1 0 0 نونا

 © ديت[ تم كوملا ّْ
1/1 
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 وول رس تحسس هت رس جر

 ىو عب صك لع مصعب تيِبحْل
3 
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 نوكي ال 4ةشف نوكت ال ىتح مهولتاقو»
 ٍنإفإ .دادنألا نم هنود ام علخُيو كرش هيف سيلهلل ًاصلاخ ٌديحوتلا نوكيو 4ولل هلك ُنيدلا َنوكيوإ» .هنيد نع ملسم نتفي ال ىتحو .كرش

 الم ل نأاوملعاف مكتيراعو مكفالخ ىع اورمشسا ناو « ٠ ويصب ذولي جذل فو مكلات نع اكو فكل نم ف حا جاو

 : ٌبرلا لاقف مهداسجأ يف مهحاورأ تماد ام كدابع يوغأ حربأ ال بر اي كتزعو : لاق ناطيشلا نإ ٠ : لاق هيَ هللا لوسر نأ ديعس يبأ نع دمحأ مامإلا ىور 8 : ةيآلا
 00 . ( ينورفغتسا ام مه رفغأ لازأ ال يلالجو يتزعو

 . ”.5/7ج ريثك نبا/ . « لجو زع هللا رفغتسا ام هللا باذع نم نما دبعلا ٠ : لاق هنأ ْهَُع يبنلا نع ديبع نب ةلاضف نع دمحأ مامإلا ىورو

 مالسإلا يف ءاسأ نمو « ةيلهاحلا يف لمع امب ذحخاوي مل مالسالا يف نسحأ نم 9 : لاق هيَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ٍثيدح نم حيحصلا يف ءاج "8 : ةيآلا
 . « رخآلاو لوألاب ذخأ

 , 3١4/5 ج ريثك نباإ ٠ اهبهْذُتو بونذلا مدهت يأ « اهلبق ناك ام بحت ةبوتلاو ُهَلبق ام بجي ُمالسإلا 0 : لاق هلع هللا لوسر نأ ًاضيأ حييحصلا فو
 هللا ىلع اهباسحو اهقحي الإ مهلاوم أو مهءامد يّنم اومصع اهولاق اذإف « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : لاق هنأ هلع هللا لوسر نع نيحيحصلا يف تبث "8 : ةيآلا

 ةملك ّنوكتل ٌلتاق ْنَم » : لاقف ؟ لجو زع هللا ليبس يف كلذ يأ ءاير لتاقُيو ةيمح لتاقيو ةعاجش لتاقُي لجرلا نع هع هللا لوسر لثس لاق يرعشألا ىسوم ينأ نع امهيفو ؛ لجو ّزع
 . 5/5١٠3ج ريثك نبا/ . « لجو رع هللا ليبس ين وهف ايلعلا يه هللا

 ىتح « ةئام مه لب ال : لاق ؟ نيعبس مهارت : يبنج ىلإ لجرل ٌتلق ىتح ردي موي اننيعأ يف اوّل دقل : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع متاح ينأ نبا ىور 44 : ةيآلا

 . 3١/5 ج ريثك نبا[ . ًافلأ امك : لاقف هانلأسف مهنم ًالجر انذخأ



 ص 2 7 00 5 مى ل م ع حفل

 لص ناوكشلا ا رثلاعنل
 ا ا ا 000 1 "7

 © 40 كييف دك لتس 1مل لاكلا

 20 020 لل ل تح ص

 بَحرلأو وصلاة وذعلاب مهو ايندلا َةَوَدحلاي مْ
 د ولا حس رس د ص اه هل

 كيلا و ثنا الال تاون سمر

 ةعرش ام ليصفت ىلاعت هللا نيب

 مثألا رئاس نيب نم ةفيرشلا ةمألا هذمهل ًاصصحم
 دانسإب يقييبلا ىور .مئانغلا لالحإب ةمّدقتملا

 هلل» :لاقف ؟ةمينغلا يف لوقت ام هللا لوسر اي

 مسقي مث .(«شيجلل اهسامخأ ةعبرأو ءاهُّسمُُح

 لوسرلل ٌمهس نوكيف ءمهسأ ةسمخ ىلع يقب ام

 يوذل مهسو [دحاو لوسرلا مهسو هللا مهسو]

 مهسو [بلطملا دبعو مشاه يب نم] ىلرقلا

 انلزنأ امو هللاب متنما متتك نإ9» . ليبسلا نبال

 سمخلا نم مكل انعرش ام اولغتما «اندبع ىلع

 انلزنأ اهو هللاب نونمؤت متنك نإ مئاسغلا يف
 مويإ» ةمسقلا يف «ناقرفلا موي اندبع ىلع
 هتمعن ىلع ىلاعت هّبني «ناعمجلا ىقعلا

 قحلا نيب هب قرف امب هقلخ ىلإ هناسحإو
 موي نع ارب ىلاعت لوقي :4 ؟ ردبب لطابلاو
 منأ ذإ «ايندلا ةودعلاب متنأ ْذِإإ» :ناقرفلا

 ةنيدملا ىلإ ةييرقلا يداولا ةودعب لوزن

 ْنَم َكَهَيِإ اَلوعْمَم تاك َسَأهَسَأ َىضَقل نكدلَو
 ساس ل رت لس ع سس سا تح سس سس نس ع سم

 ا - جنمْىَحبَو َةْنِيَب يباع كح َى

 َّظ لَقَكلِماَمَم قْدَسَأ مهكيرْيدِإ () يلع يلع يحس

 ِرْمْْلا فَرْشَع قركاوزشلوتل ريكس منك رول

 ةودعلابإ» لوزن نوكرسشملا «مهرط ْدِإَو 9 رود لأب 0

 ةكم ةيحان ىلإ ةنيدملا نم ةديعبلا ؟ىوصقلا عد يع ى 2 ح
 د ا ذِإمَه

 أ لَو" ال وْعْفم ناكحاَرَت ل انيق ةههشتاو

 امب نايفس وبأ هيف يذلا ُريعلا «ُبكرلاوط
 لي امم «مكسم لفسأ» ةراجتلا نم هعم

 نوكرشملاو متنأ (مدعاوت ولوإ» رحبلا فيس
 نع كلذ ناك ولو «داعيملا يف متفلصخالاظ 2 وسِورُح قلَبَ تيا 00 20
 مهددع ةرثك مكغلب مث مهنمو مكنم داعيم مح لمس ع 24 را 2 21د 0

 هلهأو مالسإلا زازعإ نم «(ًلوعفم ناك ًارمأ
 نع كله نَم كلبيلإ» ءهلهأو كرشلا لالذإو

 .بولقلا ةايح وه ناميالاو .ةريصبو ةجبح نع نمآ نم نمُوُي 4ةنيب نع يح نم ىيحيوإل ةربعلاو ةيآلا نم ىأر امدعب رفك نَم رفكيل نيب
 اتيبثت ناكف كلذب هباحصأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا رب ربخأو ًاليلق همانم يف ِهاّيِإ هللا مهارأ : 47 مكب «ملعإط مكئاعدل (ٌعيمسل هللا نط

 مع نإ ًاليلق مهكارأ نأب كلذ نم «مّلس هللا ّنكلو رمألا يفإط مكنيب ايف «متعزاتلوإط مهنع متنبمل «مالشفل ًاريثك مهكارأ ولوإط .مه
 6 لاش سس الف رحل نيقيرفلا نم ًالك ىرغأ .ًاليلق مهاّيِإ مهارأ ذِإ مهب ىلاعت هفطل نم اذهو : 4 4 رئامضلا هّنجُن امب «رودصلا تاذب

 نمت ةمقتلل برحلا مهني يقليل 4لوعفم ناك ًارمأ هللا يضقيلإ) .هّيفعِض ناميإلا بزح ىري رافكلا بزح يقب «ةكئالملا نم فلأب نينمّؤملا هللا
 دنع ةعاجشلا قيرطو ءاقللا بادآ نينمؤملا هدابعل هللا نم ميلعت اذه : :ه هتيالو لهأ نم هيلع ةمعنلا مات دارأ نم ىلع ماعنالاو «هنم ماقتنالا ٌدارأ

 ىلاعت هللا ىلإ بحأ ءيش نم امو .فويسلاب برضلا دنع نوكي ام لغشأ دنع ُهّركذ هَ هللا ضرتفا (ًاريثك هللا اوركذاو اوتبئافإ» ءءادعألا ةهجاوم

 .ركذلاو نارقلا ةءارق نم
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 ٌداهجلا الو : ليق ! « ىملاعت هللا ركذ نم باذعلا نم هل ىجنأ ًالمع مدا َلِمع ام » : هيَ هللا لوسر لاق : لاقرباج نع حيحصلا لاجر هلاجر دانسإب يناربطلا ىور 48 : ةيآلا
 « مككيلم ٍدنع اهاكزأو مكلامعأ ريب مكعبأ الأ ١ : هلع هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا ينُأ نعو . « ٌعطقني ىتح ٍهفيسب ٌبرضي نأ الإ هللا ليبس يف ُداهجلا الو » : لاق ؟ هللا ليبس يف

 هاور !! « هللا ٌركذ » : لاق ! ىلب : اولاق ؟ « مكقانعأ اوبرضيو « ْمُهانعَأ ايرضتف ردع اًَمْلَ نأ نم مكل ريخو ؟ [ ةضفلا يأ ] قرولاو بهذلا قافنإ نم ريخو « مكتاجرد يف اهجفرأو
 يظفاحو  ةرجحلا لضفأ اهّنإف « يبصاعملا يرجها ٠ : لاق « ينصوأ هللا لوسر اي : تلاق اهمأ سنأ ّمأ نعو . دانسإلا حيحص : لاقو مكاخلاو هجام نباو يقيهبلاو يذمرتلاو نسح دانسإب دمحأ
 . نسح دانسإب يناربطلا هاور « هركذ ةرثك نم هيلإ ٌّبحأ ءيشب هللا َنيتأت ال كّنإف « هللا ركذ نم يرثكأو « داهجلا ُلضفأ اهّنإف « ضئارفلا ىلع



 يف هلوسرو هوعيطي نأ ىلاعت هللا رمأ 5

 مهلشفو مهذاختل ًاببس نوكيف اوفلتخيف

 امو مكتّدحو مكتوق «مكحير بهذتوإ»
 م هللا ْنِإ اوريصاوإ» .لابقإلا نم هيف منَ
 هللا لوسر نأ نيحيحصلا ينو ,4نيرباصلا
 سانلا اهّيأ اي» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص
 اذإف ةيفاعلا هللا اولأساو ءّودعلا ءاقل اوّنمتت ال

 تحت ةّنجلا نأ اوملعاو اوربصاف مهومتيقل
 نينمّوملا ىلاعت هرمأ دعب : 41/ (فويسلا لالظ

 هركذ ةرثكو هليبس يف لاتقلا يف صالخاإلاب

 نم مهجورخ يف نيكرشملاب هبشتلا نع مهابن
 وهو ءائرو «قحلل ًاعفد يأ رطب مهرايد

 هللاو ال :لهج وبأ لاق !؟ .رّبكتلاو ةرخافملا

 روزجلا رحننو دب ًءام َدِرن ىتح عجرن ال
 ثّدحتتو َناّيِقلا انيلع فزعتو رمخلا برشنو
 ..عمجأ هيلع كلذ سكعناف .اًناكمب برعلا

 5 ءايقشأ «ءالذأ نيناهم ردب راوطأ يف اوُمكر ف

 نولمعي امب هللاوإ» ّيدبأ ٌيدمرس باذع

 مهازاج اذهلو هلو هب اوؤاج امب ملاع ؟طيحم
 هللا هنعل مهل ّنّسح :4 4 ءازجلا رش هيلع
 هّنَأ مهعمطأو هب اوُمه امو هل اوؤاج ام

 مهنع ىفنو «سانلا نم مويلا مهل بلاغ ال
 نم َمويلا مكل َبلاغ ال لاقوإ» .ةيشحخلا

 :هنع ىلاعت لاق م .4«مكل ٌراج ينإو سانلا
 الإ ٌناطيشلا مُهّْذِعَي امو مهتميو مهدي

 هعاطأ نم هللا ودع ةداع كلتو .«ًاروُرَغ

 اًملف رفكا ناسنالل لاق ذِإ ناطيشلا لثمكو#

 ٍتءارت اًملفإ» .«كنم ءيرب يّنِإ لاق ّرفك
 لوسر نأ : :كلام مامالا ىور «نورت ال ام ىرأ يّنِإ مكنم ءيرب يّنِ :لاقو «هيبقع ىلع صن ةكئالملا سيلبإ ىأر اهل «هيبقع ىلع صكن ناتتفلا

 ةمحرلا لوزن نم ىري امم كلذو «ةفرع موي نم ظيغأ الو رحدأ الو رقحأ الو رغصأ هيف وه ًاموي سيلبإ ىأر ام» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 دو 0 سس هدو َ

 دف َبهدوأولَسْشتفأو حرس ةلوسرو هلأ اوعيِطأَو

 نيد اونوكَحاَلَو (7) يريدَصلأ عمه ريض

 تَوُدُضَيَو ِساَكلأَءآَضرَو اًمطَب مِهِرْكيِد نِمْاوُجَرَح

 ا رو ل ب لي عنايه

 مهل سر ذِإَو ا طيح َنوُلَمَعَياَمِي هلل أَو هايس ْنَع

 تيرا كَل ب ل َلاَقَو َمُهَلمَعَأٌنطَيَّقلَ
 0 سل ا 00 هه

 َصكتِناََنِفْلا ِتهآَئاَئَلَف كحل اَب إو سائل

 قرا امارأنإكصنَيَِِب نالادو هيبفع هلع

 لوقَحي ذإ 9 0 )! ٍباَِعْل أ ُديِدَسْمَتأ وَ ذاَحأَِإ
 7 مساس لا هس سر هس 8 2000 عع قرح ا

 د ِءالَوهَرْعِضَرَم مهيولق فتيزلاو نوقفلتملا
 هج وو م 0010 + سو هد + دب 220

 0 ٌةيِكَمْييِرَع !تافولا لكوتسنمو
 جاسم غد رج سم9 و 04 سو هر مد

 توبِرصي َةكِلَمْلا اورهك نزلا وتيذإةرت أو

١ 

 انا

 كد ال 0 (ةكئالملا عزي مالسلا هيلع ليربج ىأر هّنإ اَمأ» :لاق ؟ردب موي امو هلللا لوسر اي :اولاق !!«ردب م موي ىأر امالإ «بونذلا نع وفعلاو

 :يأ- ضرم مهمولق يف نيذلاو نوقفانملا لاق نيملسملا نيعأ يف نيكرشملا َلَلَقِو ءنيكرشملا نيعأ يف نيملسملا هللا َلَلَق ضعب نم مهّضعب ُموقلا

 هللا نفط هبانج ىلع دمتعي هللا ىلع لكوتي نموإط مهّردع ةرثكو مهددع ةّلق عم هيلع اومدق ام ىلع اومدق ىتح مهيد ءالّؤه رغ -بايترا

 ًأوظع ًارمأ تير ؛رافكلا حاورأ ةكئالملا يفوت لاح دمحم اي ٌتنياع ولو : 60 رصنلا قحتسي نم رصني «مكحإل هيلإ ًاجتلا نم ماضُي ال «زيزع

 يف ةمّيسلا لامعألا نم متلمع ام ببسب ءازجلا اذه :01 قيرحلا باذع اوقوذ مه نولوقيو ؛مهرابدأو مهقوجو نوبرضي ذإ ًاركنم ًاعيظف ًالئاه

 سّدقتو ىلاعتو كرابت روجي ال يذلا لدعلا مكحلا وه لب .هقلخ نم ًادحأ هناحبس ملظي ال «ديبعلل مالظب سيل هللا نأوإ» ءايندلا مكتايح

 مكنيب هئلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح يّنِإ يدابع اي :لوقي ىلاعت هللا ّنإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ملسم حيحص يفو . .هزنتو

 . انلعفف مهلبق ةبّذكملا ألا لعف اك دمحم اي هب ٌتلسرَأ امب نيكرشملا نم ءالؤه ّلعف : ه9 «اوملاظت الف ًامّرحم

 ٌيوق هللا نإ ردتقم زيزع ّدخأ مهذخأو مهكلهأ مهبونذ ببسي «مهونذي هللا مهذخأفإل «نيرفاكلا نم مهلبق نمو «نوعرف لا نم نيبذكملا

 .©باقعلا ديدش

 نم مهلاثمأ يف انتتسو اَنيد وه ام مهب



 أرب نَحْموف لع اَهَمَهْأ دمعي انتم ريم كيل تشي
 لاَ ٍباَدَح ©) 9 هيعمل كرو بَ

 هكلفأت مرتي ولكن مَا َوَعَو
 (ه) تيلطا لو وول آف مجود
 ©) نوثيؤبال مأمور دنع نآَودلا دك
 اما وكل تشتت يي هع
 مدر ِمْرحْلأ قمدقْتلَمإَو (3) تن ََروَقَنَي المك

 نِمَتَفاَحاَمَِو او توُرَكحَدَيْرْمَلَمل مُهَمْلَحََم
 نيني بويا هَل اوس لع مهيد بَ كنان

 يف هطسقو هلدع مات نع ىلاعت ربخُي :©“

 ىلع اهمعنأ ةمعن رّيغي ال ىلاعت ِهّنأب همكح
 :ىلاعت هلوقك هبكترا بنذ ببسب الإ ٍدحأ

 اورّيغُي ىتح موقب ام ٌرَّيغُي ال هللا نإ
 «نوعرف لآ بأدكإ» :04 «مهسفنأب ام
 هتاياب اوبذك نيح مهاثمأو نوعرف لاب هعنصك
 يتلا معنلا كلت مهبلسو مهبونذ ببسب مهكلهأ
 زونكو عورزو نويعو ٍتاَنج نم مهيلإ اهادسأ

 امو «نيهكاف اهيف اوناك ةمعنو ءميرك ماقمو
 نيملاظلا مه اوناك لب كلذ ينهللا مهملظ
 هجو ىلع بد ام ٌرش نأ ىلاعت ٌريخأ : ه8
 نونمؤُي ال مهف ءاورفك نيذلا مه ضرأألا
 ءهوضقن هع اودهاع امّلك نيذلا 5
 مهو .ُهوّثكن ناميألاب هودكأ امّلكو
 هوبكترا ٍءيش يف هللا نم نوفاخي ال 4نوُقكي ال
 «برخلا يف مهتفقنت اًمَِفإ» :©1/ ماثآلا نم

 نَم مهب ْدٌَرْشفإ» برح يف مهب رفظتو مهبلغت 2
 . اوس ءم فاخنل ؛ 4 ةاوخ صحح < 1 وَ سس 00

 نم مهاوس نم فاخيل ؛مبب لكن «مهفلخ 69 َنوُرجْسيال حُه اوبس اورفك نذل ان نََسَحيل)
 مهل اوريصيو ءمهريغو برعلا نم ءادعألا

 اوثكتي نأ نورذحي «نوركّذي مهلعلإط ءةربع
 هّيبنل ىلاعت لوقي :88 كلذ ّلثم مهب عنصُيف
 نم َنفاحت اًمإوإ» :ملسو هلاو هيلع هللا لص

 امل ًاضقن «ةنايخإل مهتدهاع دق # موق

 ٌدنافإ» دوهعلاو قيثاوملا نم مهنييو كني
 كنأب مهملعأ «ءاوس ىلعإط مهدهع 4مهلإ

 «كل برح مهو مهل برح كلب مهملعو
 :يأ اوسلا ىلع مهنيبو كنيب دهع ال هنأو
 هللا نإ .كلذ يف مهو تنأ يوتست

 مه لب مهيلع ردقن الف انوتاف 4اوُقَبَس اورفك نيذلاإ» دمحم اي (َنبسحي الوإ» :09 ًاضيأ اهّبحُي ال رافكلا ٌّقح يف ولو ىتح «نيبئاخلا ٌبحُي ال
 5٠: «(ريصملا َسعبلو رانلا مهاوأمو ضرألا يف نيزجعم اورفك نيذلا ٌنبسحت الوإ» :ىلاعت هلوقك ءاننوزجعي الف انتئيشم ةضبق يفو انتردق رهق تحت
 نمل مكنكمأ امهم « متعطتسا ام مه اوّدعأوإ :هناحبس لاقف «ةعاطتسالاو ناكمالاو ةقاطلا بسح ميتلتاقمل برحلا تالآ دادعإب ىلاعت ّرمأ
 مهل اوّدعأو» :ربتملا ىلع وهو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتعمس :لاق رماع نب ةبقع نع :دمحأ مامالا ىور :©4ليخلا طابر نمو ةّوق

 « مهنود نم نيرخآوإ ر افكلا نم 4و دعو هللا ٌودع هبإ» نوفّوخت 4«نوبهرتإ» .(«يمرلا ةوقلا نإ الأ «يمرلا ةَوَقلا ْنِإ الأ قوق نم متعطتسا ام

 «لامكلاو ماقتل ىلع مكيلإ ىفوُي هّنإَف داهجلا يف مت مقفنأ امهم «نوملظت ال متنأو مكيلإ فوي هللا ليبس يف ءيش نم اوقفنت اموإ» .نوقفانملا مهو

 «ملسلل# اولام اوحنج نإوإ» 5١: فعض ةئامعبس ىلإ هللا ليبس يف هباوث فعاضُي مهردلا ْنأ دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج اذهو

 .«ملعلا عيمسلا وه هن .كرصانو كيفاك هللا َنِإف (هللا ىلع لكوتوإل «كلذ مهنم لبقاو اهيلإ لمف اه خدجافإ» ةنداهملاو ةحاصملاو ةملاسملا

 ساّتلا اهيأ ايد : لاقف مييف ماق سمشلا تلام اذإ ىتح ودعلا اهيف يقل يتلا همايأ ضعب يف رظتنا يع هللا لوسر نأ وأ ينأ نب هللا دبع نع نيحيحصلا يف تبن 84 : ةيآلا
 مزاهو ء باحسلا يرجيو « باتكلا لّزنم مهلا » : لاقو « هي يتلا ماق مث « فويسلا لالظ تحت نجلا نأ اوملعاو اوربصاف مهومتيقل اذإف ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا ًءاقل اوبمتت ال
 . 317/79ج ريثك نبا/ ٠ © مهيلع انرصناو مهمزها ؛ بازحألا

 . موجحلاو لاعقلا نيح ليخلا اوبكراو « لبتلاب رافكلا اومرا ينأ « اوبكرت نأ نم ريحخ اومرت نإو اوبكراو اومرا 9 : يع هللا لوسر لاق : لاق ننسلا لهأو دمحأ مامالا ىور ٠٠ : ةيآلا
 ح هللا ليبس يف طبري يذلاف نمحرلا سرف امأف « ناسنالل سرفو « ناطيشلل سرفو « نمر لل سرفف : ةثالث ليخلا » : لاق لِي يبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىورو

 ليلا اَبَر ووو نوم شعطَعساَممُهَلأَِعَ
 12 هر وه ل

 مهند نم َنيِرَح انو محو دعو وللا ودع هيَنوبِصُر
 000 وطء ا

 لبس فو نش نِمْأوفِفْنُتاَم َومُهُمْلْعَي هلأ مه

 0 و تر 2 راسو بيد

 5 متع دو# 5 تريلطلا شاول كي
 رج وردم 2 04-خوأ عر
 معلا ٌعيِمَسل او هم هللا لصلكوت
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 ةعيدخ حاصلاب نوديري اوناك ولو
 ا و 2 1 1 /

 للتألا آل نتل «هللا كلب نإفإ» او 83 دو او تيل

 2260 ايدو وياه سار هاش سمس سي ومس حس ةودنو 0 . كديأ ذلا ةهلح كيفاك 0 -_ 3 3 : 0

 0و هللا تابسح كلر نم مسني ناك امل يأ :38 «نيضؤلاب كدي ىِرلاَوْهدَمَأ َكَبْسَح كرو َكوُعَدْبنَأ َوُديِرُيَنِإَو < همصمب كديأ يذلا وهؤت هدمر
 َ ءءء 2 0 2 هذ هج ءورّ . 4 0 8

 تقفنا 8 تيب 6 هتييمّؤَمْلَاِبَو وْ تناك «جرزخلاو سوالا نيب ءءاضغبلاو ةوادعلا
 ا ١ 006 2 لآ 2م 2 ل 4 00 2 1 َ 42 - 0 وو 0 ع 1 هللا عطقف «ةيلهاجلا يف ةريثك بورح مهيب

 نحكحالو مهبولق تيب تفلأ ام اعيِمج ضّرال ا ىف أم :ىلاعت لاق م «ناميإلا رونب رشلا كلذ
 2 7 ا 000 6 ريو سساخا ل كا م 25 ءادعأ منك ذإ مكيلع هلل ةمعن اورك ذاوإل

 7 ماد حرار 0 مين هلل . 0

 هارس ع ه0 سعر روج و حس ا 0 ا ا «أناوخإ هتمعنب ممحبصأف مكيولق نيب فَلاَ
 ضّرحْويل هاب (ج) كييمزنلاَن كَ ودَم نيب َتفلأ ام ًاعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ولإ»
 مار سد وم: اطلس خور عم زيزع هنإ مهمل ٠ او مج هاد زيزع هّنإ مهيب فلأ هللا ّنكلو مهبولق
 َنوُرِدَص َنوَرشِعمكْسم نْكَسنِإلاَمِقْلا لعب َيِنِمْؤُمْلا دبش نم ُ و هللا َكّبَسَح 54 4« مكح

 َنَماَفَلَأ اَوبلَفَيَهَمْأَي مكحنَم كَيِنِإَو نيت أوبْلْمي يل اا ل و 9 رجب 6 همسي | جس لا دعس ةوصمم معاهد لا يأ ايؤ :5 6 :لاق اذهلو ءكعم
4 

 0006 1 7 0 م6 وع ص 00 7 . : 1 5 همر
 َكنَع مت -نوهقشإل م وف مهن ايأورت هربزلا هللا لص هللا لوسر ناك اذهو هيلع مهرم

 م6 وع لل 7 ًقعَص 2 عه 2 1 مهفص دنع لاتقلا ىلع ضرحي ملسو هلاو هيلع

 نيكني ٌيَيِنواَْعَص ٌمُكَيِفَكَرَأ َمِلَعَو مكَسعُدَل ردب موي هباحصأل لاق اك ءودعلا ةهجاومو

 :مهِدّدْعو مهِدَدَع يف نوكرشملا لبقأ نيح 1

 تاومسلا اهّضرع ةنج ىلإ اوموقإ»

 4 عرس ول ل

 و نين اماوبلعي ةرب
 6-2 2 رس

 نيَفلَأ اوملغعُي
 56 ُتَلَأَسَي كَيِدِإ 20 عام

 85 ع
4 

 زبد ينك © َقردَصلاَعَمَصَووَمأ ِنذِإِب  نيسؤسل رشم ىلاعت لاق مث :4ضرألاو 2 3
 0 رس هَل افلأ اوعي ٌةئام مكنم نكي نإو نيئام اوف 6 هب سل | . جورب كاس لس 7 7 نورباص نوُرْشِع مكنم نكي نإ :ارماو

 هللا ففخ مث .ةراشبلا ٍتيقبو ٌرمألا اذه خسُن يتنكر 8 ياام مث يرضع دحاو لك ,4اورفك نيذلا نم
 مكنع هللا فقع َنآلا» :55 :لاقف مهنع
 ةئام مكنم نكي ْنِإف ًافعض مكيف نأ َمِلعو

 يغبني الف هللا دذإب نيتئام اوُبلغي ٌةرباص

 كلذ نود اوناك اذإو «نيتئام نم اوّرفي نأ ةئامل

 موي ناك ال :51/ مهنع اوُرّوحتي نأ مهل زاج

 انكمأ وق 67) هيلع هر اس هه مصر

 9 تريم أوف اي

 امه

 لاقو «مهيلع بوتي نأ هللا لعل مهبتتساو مهقبتسا :ركب وبأ لاقف ؟«ىراسألا ءالؤه يف نولوقت ام :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ردب

 هل ّنوكي نأ يبن ناك امإ :لجو ّرع هللا لزنأو ءءادفلا مهنم لبقو مهنع اَمَعَف ,مهقانعأ برضاف مهمّدقف كوجرخأو كوبّذك هللا لوسر اي :رمع
 «متذخأ ايف مكَسَمْلإل مكل لالح ىراسألاو مئاغملا نأو «ةرفغملاب مهل قبس هللا ّنِم باتك الولإل : 54. .ةيآلا «ضرألا يف ّنخشي ىتح ىرسأ

 يلع هلا ىلص يبن لعف ؟ لثف ءاش نإ مي ريع ماما نأ ءاملعلا روهمج دنع ىرسألا يف ٌمكحلا ًرمتسا دقو .«مظع ٌباذعإ» ىراسألا نم

 هلاو هيلع هللا ٍلص] لعف أك « ,لامب ىاف ًءاش نإو «ةظيرق ينيب [ملسو هلاو

 ” .ةئامعبرأ رب موب ةهاجا له اق سو هلو هلع لص لا لوسر لعجو .ءادفلا ىراسألا نم اوذحخأ كلذ داعف ,ةيآلا «#ًابيط
 « اهيلع نهاري وأ رماقي يذلاف ناطيشلا سرف امأو هللا ءاش ام ركذو هلوبو هثورو هفلعف ت

 ا

 ريثك نبا/ . « رقفلا نم رتس هل يهف اهنطب سمتلي ناسنإلا اهطبري سرفلاق ناسنإلا سرف امأو

 . ةفلألا ساّنلا نم عفرُي ام لوأ نأ ثدحتت انك : لاق قاحسإ نب ريمع نع نوع نبا لاق 57 : ةيآلا
 حير موي يف ةسبايلا ةرجشلا نع قرولا تاحعت أك امهُيونذ امهتع تتاحت هديب ذخأف ملسملا هاخأ يقل اذإ ملسملا ْنِإ و : لاق هع هللا لوسر نأ يبرافلا ناملس نع يناربطلا ىورو

 . 77 4/7ج ريثك نبا[ « رحبلا ديز لثم تناك ولو امهيونذ اهل َرِفع الإو ء فصاع

 « رهش ةريسم بعزلاب ٌترصُت يلبق ءايبنألا نم ّدحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ » : متللع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ملسمو يراخبلا ىور 58 : ةيآلا

 . « ةماع ساّنلا ىلإ ُتنعُبو هنوق ىلإ ثعبي ّيبنلا ناكو « ةعافشلا ُثيطعأر « يلبق رلحأل لحت ملو مئانغلا يل تّلحأو , ًاروهطو ًادج م ضرألا يل ت لعجو

 ب ىخا هع هللا لوسر نأ سابع نبا نع يراخبلا ىور ١/9 : ةيآلا
 . ثيراوملاب

 كلذ ىلاعت هللا خسن ىتح ةبارقلا ىلع ًامدقم ًاثرإ كلذب نوثراوتي ارناكف « ناوخأ نينثأ لك راصنألاو نيرجاهملا نيب



 هَل مينة عَرْشْأْلا سيق مكيف سيل يسلم ٍ
 ى م, حلم مرج

 ازفميو اصدار 0

 هوو 8ع د رق

 اناَح ٌدَقف كايا دِمْرْيإَو (7 ميج وقع هللاو

 َنِيِرلاَذِإ (7 ديمي ةيءَأَو مُهئِمَنَكَمأ لَم
 ليس حبو هوو دهون

 َنِلاَضمباِلَوأْمُهْسَمَبَل وأ اوْرَصَو أوو“ نلوم
 21 كو بلو رفكلامأ نيا 7
 فنيل فم ورا تاو

 ناز9 ةسةلتتيلا انك كير كن
 فدََتِفك تهوُلَعَفَت ضَعَبْماَيل ارضع 0

 7 ايان يل يكس زيكو ضل
 ْمُه كيلو اَوْرَص أَورَصَنَو أواني ٍلَِسِفْاوُدَهَجَ

 مأتم 44 دلو 1 سلوا ع سويت سا حل
 فزرو رين ملاح و ودمي

 راسا 0100 جو أورجاَهو دعب
 يس رع حس

 ا

 هللا ىلص يبنلل هباحصأو سابعلا لاق ٠

 كنَأ دهشنو ٌتكج امب انمآ :ملسو هلآو هيلع
 :هللا لزنأف ءانموق ىلع كل ٌنحصننل هللا لوسر
 عر نم كيلا يل نلف يا اهبأ اي»
 وي ًاريخ مكبولق ف هللا ويلعي نإ

 روف هللا همكل رِفغيو مكس َدِخَأاَمِم
 يناطعأ دقف :لوقي ُسابعلا ناكف ««محر

 دق ناكو] .فعض ةئام ينم ذخأ اَمِم ًاريخ

 يذلا ناكو .هفيِلحو هيوخأ ينباو هسفن ىدف
 [قاحسإ نبا هاكح امي ءًابهذ ةيقوأ ةئام هعفد

 هللا اوناخ دفق كتنايخ اوُديِرُي نإوإ» ١

 نكمأفإ» هب رفكلاب ردب لبق نم لبق نم
 «ملع ةلاوإ» ردب موي ىراسألاب «مسنم
 ٌركذ :1/؟ [هرييدت يف] «مسكحإل هلعفب
 نيرجاهم ىلإ مهمسقو نينمؤملا فانصأ ىلاعت
 رصنل اوؤاجو مهلاومأو مهرايد نم اوجرخ
 مهو «راصنأ ىلإو «هنيد ةماقإو هلوسروملا
 مهناوخإ اووأ «ةنيدملا لهأ نم نوملسمملا
 ءمهاومأ يف مهوُساوو ءمهنزانم يف نيرجاهملا
 ءالؤهف ءمهعم لاتقلاب هلوسرو هللا اورصنو
 قحأ مهنم لك «ضعب ُءايلوأ مهشضعبإ»
 هللا لوسر ئخا اذهو ءدحأ لك نم رخآلاب

 نيرجاهملا نيب ملسو هلاو هيلع هللا لص
 نوثراوتي اوناكف «ناوخأ نينثا لك راصنألاو
 هللا خسن ىتح ةبارقلا ىلع أمّدقم اثرإ كلذب
 ملو اونمأ نيذلاوإ» .ثيراوملاب كلذ ىلاعت
 قتح ءيش نم ميتيالَو نم مكل ام اورجابي

 ساخطرس ممم خرم

 © هيلع ِءَىَغ احبه نول بتكفض
 نم ثلاقلا فنصلا وه اذه «اورجاهي 56

 مه.داوب يف اوماقأ لب ءاورجابم مل نيذلا نينمؤملا
 ,لاتق يف اورجاهي مل نيذلا بارعألا ءالؤه «مورصنتسا نإوإ» «لاتقلا هيف اورضح ام الإ ءاهيسُمُح يف الو ءبيصن مناغملا يف مه سيل ءالؤهف
 رافكلا نم « موق ىلعإو كورصنتسي نأ 4الإ» نيدلا يف مكناوخإ مهنأل مكيلع ٌبجاو هلإف مهورصناف رصنلا مكيلعفإل مهل ٌردع ىلع جيد

 ةالاوملا ٌعطق «ضعب ءايلوأ مهضعب نينمْوْملا نأ ىلاعت ركذ ال :/ متدهاع نيذلا عم مكتمذ اورفحت الف ةّدم ىلإ ةنداهم 4قاثيم مهنيبو مكنيبإ»

 الإ .ةيآلا هذه التو .«ٌملسملا ٌرفاكلا الو ٌرفاكلا ملسملا ثريال» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق :نيحيحصلا يفو «رافكلا نيبو مهنيب

 طالتخاو رمألا سابتلا وهو «سانلا يف ةنتف تعقو الإ ,«ريبك ٌداسفو ضرألا يف ٌةمنف نكت نينمؤملا اوُناوُبو نيكرشملا اوبناجت مل نإ ؟هولعفت

 هّنأو ةرخآلا يف مهل ام ركذب فطع ايندلا يف نينمّرملا مكح ىملاعت ركذ ال :!/ 4 ليوط ضيرع رشتنم داسف سانلا نيب عقيف نيرفاكلاب نينمّوملا

 كنلوأف مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاوإ» :1/8 بيطلا ريثكلا ُيسحلا وهو «ميركلا قزرلابو « «حفصلاو ةرفغملاب مهيزاجيس هناحبس
 ءايلوأ مهضعب فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نم ءاقلطلاو «ضعبل ءايلوأ مهضعب راصنألاو نورجاهملا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛ مكس

 «تابارقلا عيمج لمشت ةّماع ةيآلاو .مهوحنو تاوخألا دالوأو تانبلا دالوأو ةمعلاو لاخلاو ةلاخاك «ماحرألا اول اوأو» .«ةمايقلا موي ىلإ ضعب

 .«ملع ءيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعبإ»

 مهضعب فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نم ءاقلطلاو ضعب ءايلوأ مهضعب راصنألاو نورجاهملا » هلم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع دمحأ مامإلا ىورو

 . 788 - ”8/1ج ريثك نبا/ . « ةمايقلا موي ىلإ ضعب ءايلوأ



 تح كا (ةءاَرب ئمستو)ةبوتلا ةروس

 | هللا لوسر ىلع لزن ام رخاوأ نم ةروسلا هذه
 رس تيا 2. >يراخبلا لاق اك ملسو هلاو هيلع هللا لص
 ة 2 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر ال :1

 ةَعيَرَأٍض راْلافأوُحيِسيَص أ ركذ ؛عحلاب سر كوت ةرزغ نم ملم + ٠ 2. أ 34 ب كك نك
 مهناو «٠ .وملا اذه مهماع نورضحي نيكرشملا

 و ذآ 08 7

7 

 و 0
 سس يم َ فكل عري 6 س1 حك 1

 10 .رضكلا ىرخحهلأ نوه ابا ثعب «مهتطلاخم ةركف ةارع تيبلاب نوفوطي

 2 0 1 نأ نيكرشملا ملعيلو «جحلا ىلع ًاريمأ هنع ركب

 ٌنيِكِرُشمَ انة رمل رخل ج 1 ويدين كي يف يداني نأو ءاذه مهماع دعب اوجحيال

 ل 2غ | آ هةعو 0 0 2 اوس رو 9 ذلا ىلإ هل هللا : عا و : انلا

 اوملَعَمُحَيْلَوْنَِ رَحوهْف محم نإ يوذل ةيآلا هذه :؟ «نيكرشملا نم متدهاع
 هيأ بطال هللا رش ا نود دهع هل نَم وأ ةتقؤملا ريغ غ ةقلطملا دوهعلا

 1 مهنية نيك 1! نَم اّمأف «ربشأ ةعبرأ هل لمكيف ربشأ ةعبرأ

 مكوصْفنَي رشم ٌةدَهع يَ ال ناك امهم هتّدم ىلإ هلجأف تقوم ٌدهع هل ناك
 7 1 أويس أكل اًععَش 4مهمذم ىلإ مهدهع مهيلإ اوف :ىلاعت هلو ماءس ِ دم ىلإ لإ اوَتأفلم : ىلاعت هلوقل
 َلإرْهَدَهَع ل ا د اررهلظي مَ َنمإَم ٌمالعإو 4ناذأوإو :# ةيآلا

 مر روت اعل دااَدِإَم 62 َنيِقْمْل أ بحه نإ عدم يربكألا جحا موي سانلا ىلإ هلوسرو ل جاع >صام اص راض 2 42 34 3 7 5
 ىف ووعمر ري عج مو ع مر رع سس أ( ليت كسانملا مايأ لضفأ وه يذلا رحنلا موي وهو
 مهورصحأو رهو ذو مومن جو ثيَح نإ كرّشملا اولئق نم ءيرب هللا نأإ» .[ةفرع موي دعب] اهرهظأو
 مو أ ا يع ج2 * .ًاضيأ نم ٌةيرب 4هلوسرو نيكرشملا

 ٌةرلَصلْأاوماَقأوأوباَت ص | تريل اودعقا م .اضيا مهنم ءيرب
 اوماقأوأوب ند 26 مهل و اسم «متبت نإفإو :لاقف هيلإ ةبوتلا ىلإ مهاعد
 دوو زب ممم 04 27 هل و 2 5 . 30
 0 ميِحتر هع َهَللَأَنِإ و ِمْأوُلَحَص ركل اَوناَءَو :مكل ٌريخ وهفإل لالضلاو كرشلا نم هيف متنأ

 0 مام رح 11 0 1-0211 200000 م نإ هيلع متنا ام ىلع مكررمتسا © ةسيلوت إو
 ع كراحتس ,ىرشمل نمدح لِ ٌرداق رهف هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعافإ»

 ومل عل دونم 1 8 200111 كس هتئيشمو هرهق تحتو هتضبق يف متنأو مكيلع
 0 دال موق مهما أملك ايندلا ين «ملأ باذعب اورفك نيذلا رشبو#
 ١م عماقملاب ةرخآلا ينو ءلاكنلاو يزخلاب

 ةّدم برض نم ءانفتسا اذه :5 لالغألاو

 سيل قلطم دهع هل نمل رهشأ ةعبرأب ليجأتلا
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهنع هل ناك نمو ءابيلع دهوع يتلا ةبورضملا هتدم ىلإ هلجأف تقوم دهع هل نَم الإ ,رهشأ ةعبرأ هلجأف تقؤمب
 ىلع ىلاعت هللا ضّرح اذهو .هتمذب هل وي يذلا اذهف «نيملسملا ىلع ءىلامُي ملو هدهع دهاعملا ضقني ال نأ طرشب كلذو هتدم ىلإ هدهعف ملسو

 مهلاتق اهيف مكيلع انمرح يتلا ةعبرألا رهشألا تضققنا اذإ ! مرا رهشألا لسنا اذإفإل :8 مهدهعب نيفوملا 4نيقتملا ٌّبحُي هللا َنإإ» :لاقف ءافولا
 الوؤ» :ىلاعت هلوقب هصيصخت روهشملاو ٌءاع اذهو «ضرألا نم « مهوتدجو ثيح نيكرشملا اولتقافإ» ,مهولتقاف 9 اًئيحف اهيف مهانلجأو

 ىتح راصحلاب مهوُدَصقا (دصرم لك مف اوُدعقاو مهورصحاوو ارسأ | «مهوذخوإل .ةيآلا «هيف 1 ولتاقي ىتح مارحلا دجسملا دنع مهولتاقُت

 مهلاتقب كترمأ يذلا ؟4نيكرشملا َنِم ٌدحأ نإوإ :5 4محر ٌروفغ هللا َنِإ مهّليبس اولخف ةاكرلا اًوتآو ًةالصلا اوُماقأو اوبات نإفإ» مهملع اوقيضُت
 ىلإ عجري ىتح «هنمأم هغلبأ مثإظ ةججحلا هيلع هب ميقُت هيلع هؤرقت نارقلا «هللا مالك عمسي ىتحإ» هبجأف 4ةٌرجأف# كتمأتسا (كراجتسا#»

 .هللا نيد اوملعيل [اذه] انعرش «نوملعي ول موق مهنأب كلذ هدالب

1١ 

1 

 ميحزلا نمر اهلا مسي نأل) :لاق ؟(ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ةءارب يف بتكُي مل ّمِل :هلأس ال سابع نب هللا دبعل بلاط يأ نب ؛ لع هلق ام ةروسلا هذه لوأ يف ةلمسبلا ركذ مدع ببسو (1)
 .[يبطرقلا ريسفت نع] .(نامأ ابيف سيل «فيسلاب تلزن ةءاربو ؛نامأ



 دنعو هلأ دنعدمع ني نيجح نوحي فيك 04 س يضر رك حا عمل م
 | هذ 3 -ه ًُ
 مقار د ِحَسَمْلَاَد دعمت 7 5 6 برا آل الور

 م2

 تريِقّتمْلا بحه أَن أطبع قَتْسَك كل اوُصقَمَم
 الإ مكي أقرت ل اسعار هين إمي 20 َتيح ©

0 

 كك

 محو م مهبول نأ موك نذل

 رثتايقاكتت تأ يرش أ 4و تروفِسف
 00 6 ليم 3

 نوبشرتال (ْر) َنوُلَمَعَيأوناكحاَم َاَسَجمإ ٍٍوليَسْنَع

 7-20 ا كَرهوأوةَمِداكَو الإ مْؤُم ف

 كو ل
 اكلنا( طول 23 وقل تلال نيل ايف

 م 0 00

 اوُمَسهَو مُهَندَمَي َهَنَدَمَبأاَونكحَناَمَ 0

 َئ ورم لَو تسون ص مقل 0

 8 تيمزم كن وف لأ انت
11/ 

3 

4 

 نامأ !؟#دهع نيكرشملل نوكي فيكإل :
 الإ ؟مه ايف نوكرتي هللاب نوكرشم مهو
 موي « مارح ا دجسملا دنع متدهاع نيذلا

 اوميقتساف مكل اوماقتسا امفإ «ةيبيدحلا

 مهنيبو مكنيب برحلا كرت نم «مسه
 دقو (4نيقتملا ٌبحُي هللا َنِإ مه اوميقتسافإ»
 ءملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لعق
 شيرق تضقن نأ ىلإ ةكم لهأ عم ٌرمتسا
 هللا ىلص هللا لوسر مهازغ كلذ دنعف «دهعلا
 هللا ٌستفف ءنامث ةنس ناضمر يف ملسؤو هلاو هيلع

 هللو مهيصاوت نم هنككمو مارحلا ّدلسبلا هيلع
 مكيلع اورهظي نإو فيكإ :8 دمحلا

 مكنوض ري ةَمذ الو لإ مكيف اوُبقْرَي ال

 نينمؤملل ًاضّرحم ىلاعت هللا لوقي «مههاوفأب
 مهلأ ًانّيبم مهنم وريشلاو مهتاداعم ىلع
 هللاب مهكرشل دهع مهل نوكي نأ نوقحتسي ال

 اوني مل نيملسملا ىلع اورهظ ول مهّنألو «ىلاعت
 :لإلا .ةّمذ الو الإ مهيف اوُبقار الو ءاوُرَذَي مو

 مكنوضريإ» .ٌُدهعلا :ةَمذلاو .ةبارقلا
 ىّضرُي ام مهينسلاب نولوقي :يأ] «مههاوفأب
 «نوُقِساف مهزنكأ و مهُيولق ىَبأتوإ» [ُهرهاظ
 هتكلو «ٌقيماف رفاك لكو ,دهعلا اوُصِقان :يأ]

 [دهعلا ضقنو حئابقلاب نيرهاجما انُماَه َدارأ

 نينمؤملل ًاثحو نيكرشملل ًاَمذ ىلاعت لوقي : 9
 ايلق ًانث هللا تاياب اًوَرَتش ثا :مهلاتق ىلع

 هب اوُهَتلا اممللا تايآ عابتا نع اوُضاتعا مهن
 نع اوُدصفإل ةسيسخلا ايندلا رومأ نم
 «قحلا عابتا نم نينمؤملا اوعنم 6هليبس

 نواب اوناكام ًءهاس مهنإ»

 اورتشاو» :اذه ىلع ليلدلاو .ةّصاخ دوييلل يناثلاو «نيكرشم لا عيمج لوألا نكلو ًاريركت اذه سيل] 4م الو لإ ر نمؤم يف نوُبْرَي الإل : ٠١

 ّ لالحلا نورواجلا 4نودتعملا مه كئلوأوإ ءيش يف عمطو ةسايرلا بلطب هَئايبو لجو ٍّرع هللا َج جب اوُعاب ؛دوبملا ينعي «ًاليلق ًانع هللا تاياب

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ىور «نيّدلا يف مكناوخإف ةاكزلا اًوتاو ًةالصلا اوُماقأو اوُبات نإفإ : ١١ [عدهعلا ضقنب مارحلا

 ثكن نإو : ١ « ضار ٌُهنع ُهّللاو اهقّراف ةاكزلا ىلاو ةالصلا ماقأو ءوب كرشُي ال هتدابعو هلل ٍصالخإلا ىلع ايندلا َقّراف نمو :ملسو هلاو هيلع

 رفكلا ةمئأ اوُلتاقف مكنيد يفإ» اوصقتناو اوباع «اوئعطوإ» مهتيثاومو مهّدوهع :يأ «مهئامأ ٍةنّيعم ٍةَّدم ىلع مهوكدهاع نيذلا نوكرشملا ءالؤه

 نيثكانلا نيكرشملا لاتق ىلع ء ءارغإو ٌضيضحتو ٌجييمم ًاضيأ اذهو : ١ لالضلاو دانعلاو رفكلا نم هيف مه اًمع «نوبتني مهلعل مهل ناميأ ال مهنإ

 نأ ٌّلهأ انأف ٍنوشخاو .مهوشحت ال «هوشحت نأ قحأ هللاف ؟ مهوشحتأ) «ةككم نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لوسرلا ج جارخإب امه نيذلا مهن :امبأب

 .«نينمؤم متنك نإ9» «يتبوقعو توطس نم دابعلا ىشحي

 ًايغب لاتقلل ًابلط مههجو ىلع اورمعسا كلذب اوملعو تحن الف مهريغ رصنل اوجرخ نيح ردب موي كلذب دارلا ليق ( ةرم لّوأ موعدب مهو ) هلوق يف ريثك نبا لاق 1 : ةيآلا

 ريثك نبا| ٠ ةّمماو دمحلا هللو ناك ام ناكو حتفلا ماع مليم هللا لوسر مهولإ راس ىتح هع هللا لوسر فالحأ ةعازخ ركب ينب ءافلح عم مهلاتقو دهعلا مهضقن دارملا ليقو . ًاربكتو
 . و1/1



 520 55 مكيديأب هللا م ْمُهبْدعُي مهوأتاقإل : 1

 يف ماع اذهو دولا مكرضنيو مهزخُيو
 مخ مس ل 0 جعل حر |ء دة 4  دص ٍفشيوإل ٠ مهلك وملا

 رو ردا َمُكَسيِدِتَاْمَسأمُهَبْدَعُي مُهوُلتََ موق زودص ٍفشير 1
 مطهر ع م مه يف ميهلع ريمضلا ٍداعأو «ةعازخش ©« نينم وم

 به ْذْيَو 09 تؤم وف َروُدُص ِقْفَيَو َمُهّيْلَع ثبوعيو مهولق ظيغ ٌبِهذُيوإل © :هلوق

 - 2 1 عمد ور 0 «ملع هللاوز» هدابع نم «ءاشي نَم ىلع هللا

 يي اهي نم لعد هللا بوتيو مهي مويوأف ظيغ هلاوقأو هلاعفأ يف «مكحإل هدابع حلصُي .امب

 ٌدامَسألَمياَملَو وكرم 0 رشحت هللا ملعي الو اوكرت نأ مُئبسح أل : ل
 م ابيأ مبسح مأ «مكنم اوُدَهاج نيذلا

 هيي قا 6-32 رومأب مر بتخن ال نيلمهم مككرتن نأ نونمؤملا

 هو هس حد م هو راك للود «بذاكلا نم قداصلا مزعلا لهأ اهيف رهظي

 117 9 نوامعامي هللأو ةَجِيلَو نيذلا هللا مّلعي اًنوإ» :ىلاعت لاق اذهو
 1 00 سس نيد سه حس شا لا 037 .

 رم دن لع َنِمرِهَش ادم أورُمحيَنَأ ١ الووللاٍنو د نم اوُذختي مو مكنم اودهاج“
 اا " «ةليخدو ةناطب 4ةَجيِلَو نينمؤملا الو هلوسر

 9 تدع بلاد قَد َمُهْلَمْعَأ تطيح كيلو لل حصنلا ىلع نطابلاو رهاظلا يف مه لب
 هروصدم م لس رس سا حس 6 هز - حرس سو هللا .نيمسقلا دحأب ىفتكاف هل

 لاو سس لح كرم هو 4 هللاوإ» 2 وسرو

 00-0 هولا 1 2 1 550 ا مَ نأ نيكريشملل ناك امإل :١؟/ نوكيامو

 وعر عال وعمر 2 مهيسفنأ ىلع نيدهاش هللا دجاسم اورمعي

 لقيا هك 8 0 حبرتَهْمْلاَنِمأ ووك َكِهَلوَ اورمعي نأ نيكرشملل يغبني ام «رفكلاب
 1117 ِماَرَلَل رِجَسَمْلَأ َةَراَمِعو يا و ظ 57 5 ابسط أ مل | ىلع تيب يتلا هللا ةجابسم

 لا عدلا دم رتل لأ ليسوتو نوح تاعي كأول 0
 ه- 0 7 ص :14 نو 1 مه ران ٍفو' رشب

 هللا ل يبس فاو دهنج ةرحاهوأونم 0 مويلاو هللاب َنَما نم هللا ٍةجاسم ٌرمعي امنإإ» ١ مىفاودهتجوأ أوحاهو طك رحل ع 5 د 71 ْ 1 0 00

 اجو 7 لن . ميل © هر هم 108-2 كلاس و سو ل عسا( سرك شخي 2 ةاكرلا ىتاو ةالصلا اق رخآلا

 3 هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور .دجاسسملا
 مسير اذإ» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص

 نبا دنسم يف ةياور يفو] .«رخآلا مويلاو هللاب مآ ْن نم هللا دجاسم ٌرمْعَي امنإ» :ىلاعت هللا لاق ««ناميإلاب هل اودهشاف ّدجسملا ٌداتعي ّلجرلا
 .ٌقح 4 هللا للا نم ىسعو ٠ .ةبجاو يمن نارقلا يف (ىسع) كك ©نيرلتهملا نم م اونوكي نأ كناوأ 0 .(هللا | لمأ مه دجاسملا ل رام امثإو. .[ديمح

 هب يل «مرجلاب ثورخفي ةي اوتاكو هقهاجو نع نمم ريح ةياقّسلا ىلع ٌمايقو للا تيب ُيراَمِ ا نيكرشملا نإ : .ةيآلا هذه ريسفت ف :سابع

 نأ َربخأو .كرشلا يف ناك ام ٌلبقي ال هللاو «كرشلا يف ناك هلك كلذ نأ : : ينعي .مهضارعإو مهرابكتس ١ هللا ركذف هراّمْغو هلهأ مهّنأ لجأ نم

 مهيفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف اوُدَهاجو اورَجاهو اوثمأ نيذلا» :* ٠ [ةعاطلا ءادأو ةدابعلاو ناميالاب نوكت امّنِإو ءرفكلاب نوكت ال ةرامعلا

 .[كلذب «نوزئافلا مه كئلوأو9» ةيلعلا ةبترملاو ةّيزملا مهل يأ .ةجرد يذ لك نم ةجرد مظعأ مه نونئمؤملا] هللا دنع ةجرد مظعأ

 ظيغ بهذأو يبنذ رفغا دمحم يبنلا بر مهللا يلوق شيوع اي » : لاقو اهفنأب ذأ تبضغ اذإ ناك ِكُيْيَع هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ركاسع نبا ىور ©١ : ةيآلا
 . ؟85/1ج ريثك نبا . (« نتفلا تالضعم نم ينرجأو يبلق

 ةعامجلاب مكيلعو ِباَعّشلاو م اًيإف « ةيحاتلاو ةيصاقلا ةاشلا ذخأي معلا بئذك ناسنإلا بئذ ناطيشلا نإ » : لاق الع كاع يبلا نأ لبج نب ذاعم نع دمحأ مامإلا ىور 14 : ةيآلا

 . 34 0/5ج ريثك نبا/ . « دجسملاو ةماعلاو



 ايندلا يف مهملعُي «مهبر مهُرِشيط 0
 ميعنلاو ليزحلا باوثلا نم ةرخآلا يف ملام هت فلن ا 2
 هددغ هلا إو :ةماقإلا :ولخلا] : :5 مهلا َتَنَجَون 9 20010 أ 000000

 نإو ,رافكلاةيلبب لا أ: باتا ١ جامد هاذ دام دس 2
 ٍنإإ «مهتالاوم نع ىبنو ئانبأ وأ ءابأ اوناك سم 2 120 7

 ىلع دعوتو «4نامإلا ىلع ّرفكلا اوبحتسا مكءآَياوَذَِتَتالاثَم تسيل 2 ةيِطَع ٍَظ
 ممُه كئلواف مكنم مهلوتي نموإل :لاقف كلذ 5 1 1 1 9207 أ مكتوم 2
 دعوتي نأ هّلوسر ىلاعت ٌرمأ 4 .«نوملاظلا ِن د ىلعر لأ او م نإ أ لَو وخلو
 >2 وى 0 هل 5 000 0200

 هلوسرو هللا ىلع هتريشعو هتبارقو هلهأ رثا نم نإلف 9 09 توشييلقل مه كلكم

 «اهومتفرتقا لاومأوإ» هليبس يف داهجو طول 4 0
 نوشخحت ةراجتوإ» اهومتلنصحو اهومتبستكا: كرشع - 2و 0

 هذه تناك نإ «اهنوضرت نكاسمو اهذداّسك "مو د 011 7 3 5 2 3 و 2 2

 رلوسرو و هللا نم مكيلإ ٌبحأإل ءايشألا نحل اَسكَنَو هرلح واه 8 هرَفَأ َلاَوَمَأَو
 225 رومس سم 0 ا ب عل >2

 لحي اذام اورظتناف (اوٌصَيرتف هليبس يف ٍداهجو ٍداَهجوه هلوسرو هللا و رم ما 1 محا اهن 7

 لاق اذهو مكب هلاكنو هباقع نم مكب 0 706 ار 1 ا 1 .

 يدب ال هللاو ٍهرمأب هللا يتأي ىتحإل :هناحبس كده ةلأوورن م قايَوَح : يلب
 هنع حيحصلا يف تبث دقو .4نيقسافلا ّموقلا - دَعل © رح

 يذلاو» :لاق: هّنَأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص 1 0 يقيل موقلا ا كرف
 ٌّبحأ نوكأ ىح مدحأ ُيِمْوُي ال ديب يسفن ما جاد أذ ني موو وراي + -_ ل معد 2 2 20

 :؟ © «نيعمجأ ساّلاو هددلوو هِدلاو نم هيلإ 7 5
 هناسحإو مهدلع هلضف نينمؤملل ىلاعت ركذي ضال طقم اسرع :عنْعَت

 06 امي نم ةريثك نطاوم يف مهايإ هرصن يفمهبنل 2م 2ل ه كدر دع ل
 هلاو ةيلع هللا لص هللا لوسر عم مهتاوزغ 000 7 تدرب منوم تشم ا 3 95

 ع 0 هم 000 00

 هديبأتبو «ىلاعت هدلنع نم كلذ َنأو ,ملسو هور دونَ ٌلَرَنَأو تيدِمْؤْمْلأَلَعَو لوس سر لع
 ىلع مههتنو مودع الو مِهِدَّدَعِ ال هريدقتو 5 رب سس #آأ 2 م

 ءَرْثك وأ عمجلا لق ٌءاوس ٍهدنع نم ّرصنلا نأ 0 يكل اَرَج كلذ اورتكَسمَزأ بدع

 يثا اوناكو] «مهثرتك مهتبجعأ نين موي نإ 5
 ىّدجأ اماذه عمو «[نيملسملا نم : ًافلأ رشع

 هعم نيذلا نينمؤملا ىو هلوسر ىلع هيو هرصن لون ث ملسو هلو هيلع هلا لص هللا لوسر عم مينم ليلقلا الإ نيد اوف نيش مهنع كلذ

 .ةكئالملا مهو 4اهْؤَرت م ادوُنج لزنأوإ» هعم نيذلا 4نينمؤملا ىلعوإل هلوسر ىلع ىلع هئابثو ُهينأمُط 4ولوصر ىلع ةتنيكس هللا ٌلزنأ مثإل : ؟

 ىلإ ثرظن ْذِإ «نولتتقي سانلاو نين موي ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عمل نإ :لاق هنع هللا يضر معطم نب ريب نع قاحسإ نبا ىور

 «اورفك نيذلا بّذعوإل .ةكئالملا اهنأ كشن امف «موقلا ن نيبو اننيب عقو ىتح ءامسلا ّنِم يوب [دوسألا ءاّسكلاك :يأ] دوسألا ٍداجمبلا لث

 .«نيرفاكلا ٌءازج كلذوإ مكفايسأ

 « نولمغت اذام رظانف اهيف مكفلختسم هللا نإو ةرضخ ةولح ايندلا نإ 0 : ع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هحيحص يف ملسم ىور 84 : ةيآلا

 . « ءاسّتلا تناك ليئارسإ يبب ةنف لوأ نإف ءاسنلا اوقتاو ايندلا اومن

 نق ام ةمرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو دحأ هننجي عمط ام ةبوقعلا نم هللا دنع ام نمؤملا ملعي ول ٠ : لاق م هلا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يلأ نع دمحأ مامالا ىورو
 . يذمرتلا هاور « نوعستو ةعست هللا دنعو اهب نومحارتي هقلخ نيب ةدحاو عضوف ةمحر ةئام هللا قلخ ةنحجلا نم دح

 يبسفن نم لإ ءيش لك نم لإ بحأ تنأل هللا لوسر اي هللا : لاقف باطخلا نب , رمع ديب لحخأ وهو يع هللا لوسر عم انك : لاق هدج نع دبعم نب ةرهز نع دمحأ مامالا ىور
 . يراخبلا هجرخأ ! « رمع اي نآلا هللا لوسر لاقف « يبسفن نم ّيلإ ٌبحأ هللاو نآلا تنأف : رمع لاقف « هسفن نم هيلإ ّبحأ نوكأ تح ماذحأ نمؤي ال ؛: هللا لوسر لاق

 ل 0347 715/5ج ريثك نبباإ . ( نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ ٍّبحأ نوكأ ىتح كدحأ نمي ال هديب يبسفن يذلاو 9 : لاق هنأ هع هنع حيحصلا يف دروو
 ىلعو هلوبسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث 9 : ىلاعت لاق اذهو « « مِلكلا َمِماَوَج ُتيتوأو بعرلاب ترصُن ) : لاق هيَ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسم حيحص يف ءاج 75 : ةيآلا

 . "4 5/5ج ريثك نبا/ . #4 نيرفاكلا ءازج كلذو اورفك نيذلا ٌبذعو اهورت مل ًادونج لزنأو نينمؤلا



 5-5-5 قلاب نم ىلع كلذ دعب نم هللا ٌبوُشي مث

 روهع هللاو 0 نينمؤملا هدابع ىلاعت َرَمَأ :38 [مالسالا

 ل - وجم -_ همس ل 00000 - .للأ . 0 0 2 5 ٠

 تووِرَشْمْلاامّنِإاوْنَماَء دل اهيأَي © ةبحَت مه نيذلا نيكرشملا يفنب تاذو اديد نيرهاطلا
 ِج دعب هوبرقي ال نأو ؛مارحلا دجسملا نع انيد سجن

00 
 اًذدسه ْمِهماَعَدَحَب ماَرَكْلأ َدِجْسَمْلَأ أو 4 11 00 اذهو «عست ةنس يف اهوزن ناكو ؛ةيآلا هذه لوزن

 التو م و و 22ج 2... الع ولسودهلآو هيعألا لصألا لوصر ثع
 نإ ول ضف نم هلل نعي فوسف ةهلايعمتفخنإ يف يداني نأ هرمأو ٍذِئَماَع ركب يأ ةَبْحُم

 برأ ايس (©) ٌةبِك < 4 راع هينا جرا كي متأف .كرشم ماعلا اذه دعب جحي ال نأ :نيكرشملا 0 0 سس رود ع 2 هاد ذه كعب د 03500 0
 7 0 5 3 هذه تلدو . اردقو اعرش هب مسكحو كلذ هللا

 هت م هنن 5 يس سيواصل دم 0

 رح حام امن لَوِرحأْلاو موملاي الو هللا, تن ونمؤتال ُنمّؤملا :حيحصلا يفو «كرشملا ةساجن ىلع ةيآلا

 م لس كمل وس ينغي متفخ نإو سجني هاو مع هم 7 < ب مومك 7 مُككيغُي فوسف ٌةليع مك نا 2 نإ ل

 أوتوأ أَن محل بد تروس ديالو 1و وسروملل اوملع ال اولاق سانلا ْنَأ كلذو (هلضف نم هللا

 تروزعل موو دي نع َةَيَرِحْل 11 20 9 > ص غ1 اوناكو ةكم مَرَح نيكرشملا لوخد ميرحتب

 [ةيآلا هذه] هللا لزنأف «ةراجتلا ٌنكلهتل :[اهراجت

 ىَرسصَلأ تاهو هلأ نبَبَوَم رض وبلا كاك © «ةيزجلا اوطعي ىتحإل :هلوق ىلإ
 2 : مهاطعأ ام ؛كرشلا ٌرمأ َعِطَق ام هللا مهضّرعف

 .ةههاقأي مملح كليم ثنا خيبتتلا هذه :79 ةيزجلا نم باتكلا لهأ قانعأ نم

 700 اس اتع هر رم هه 2س وى هلآ 8 "7 ْ ًِءع ع ح

 مهلتت 5 أ ةنواورعكم نيل أوقحمر تروُمهنضُي امدعب بادكلا لهأ لاعقب رمألا لوأ ةيالا

 2 نيد يف سانلا لخدو «نيكرشملا روما ٌثدهمت
 2ع 241 4 م 1 ع ِ 2 8 ِ ع٠

 ُمهَراَبَحأ أودع | © حر قد لأ هللا هللا َرمأ ؛برعلا ةريزج ٌتماقتساو ءأجاوفأ هللا

 0007 اس سل َرَهَجج اذهو «نيّباتكلا لهأ لاتقب ُهَّلوسر ىلاعت
 نبأ حيِسَمْلاووَللأ رود نمار :رامهنتيهر لاتقل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جوال و يالا أأَمَه كير ةعف اوُبَعْوُأَف «برعلا ًءايحأ اعدو «مورلا

 [0) كروم دام ع هد هك الإ دلل و , هس رس لس مس .ًافلأ نيثالث نم وحن ٍةَلَباقملا نم عمتجاو

 توكرشسلامسعٍمندحبسوه الإ هنلإ نعإ) اوُمِلسُي مل نإ (ةيزحلا اوطعُي ىتحإ)
 «نوُرِغاَص مهو ٍةَّبَلَعو ٍرْهَق نع «ولي
 ىلاعت ف هللا نم ءارغإ اذه ٠»”#: نوناهُم نوليلذ

 دَنمْسُم ال 4مهجاوفأب مهلوق كلذإ» .ىلاعت هللا ىلع ةّيِْفلاو ةعينشلا ةلاَقملا هذه مِهتَلاَقَمِل ءىراصنلاو دوهملا نم ٌرافكلا لاتق ىلع نينمؤملل

 هع .ءالؤه لص اي اوُلَص [نيذلا] ممألا نم لبق نم اورفك نيذلا لوقإ» نوُهباشُي (نوُنِحاَصُي) مهقالتخاو مهئارتفا ىوس هوعّدا بف
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ١: !؟لطابلا ىلإ َنوُِدْعَيو رهاظ وهو قحلا نع َنوُلِضَي فيك ؟4نوُكفوُي ىنأ» هللا ْمُهَنعَل هللا

 يلع اوُمَرَح مهن ءلب» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف ءمهودبعي م مهن :لاق «[ةيآلا هذه أرقي وهو هعمس نيح ٌرّصنت دق ناكو متاح نب ب يِدَعْل]

 داعد /ُ ؟ييللا َريغ اهلإ ملعت لهف ؟هللا الإ هلإ ال :َلاقُي نأ ك رضي !يدع ايو :لاق مث 9 ,(مهايإ مهُثدابع كلذف ,مهوعبئاف مارحلا مهل اوّل «لالحلا

 ره الإ هلإ الإ» لالخلا رهف ُهللح امو ؛مارحلا رهف َءينشلا م رح اذإ | يذلا «دحاو الإ اوُدْبعل الإ او رم اموؤ .ٌقحلا َدِهّسو ملسأف ؛مالسالا ىلإ

 .ةأويس بر الو وه الإ هلإ الإ دالوألاو دادضألاو ءاكرشلا نع نع هّزنتو سّدقتو ىلاعت «ن وكر شُي اًمع هناحبس

 لطت ىتح «لبللا ءيمسم ٌبوتيل راهتلاب هدي طسبيو «راهتلا ءيمسم بوتيل ليلاب هدي طسي هلل نإ :لاق هع هللا لوسر نأ ىموم يأ نع يناسسدلاو ملسسسم ىور :ةيآلا

 ريره ينأ نع ديج دانسإب هجام نبا ىورو . ( هيلع ُهّْلا ٌبات اهبرغم نم سمشلا َعُلَطَت نأ لبق بات ْنَم و : لليع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع ملسم ىورو . 6 اهيرغم نم ّسمشلا

 ادا نبا لك د : لاق ِهَّيَع يبنلا نأ سنأ نع حيحص دانسإب ماحلاو هجام نباو يذمرتلا ىورو . « مكيلع هللا بانل ُمُكْبُت مث ًءاهسلا علبت ىتح متأطخأ ولو : ع هللا لوسر لاق : لاق

 0 -41/4ج بيغرتلا/ . « َنوُباَوَتلا نيئاطخلا ريو ٌءاطخ
 ويب يع اكقاشم ضرألا يل ىو هلا نإ : . لاق أ هع هللا لوسر نع حيحصلا ىف ءاج| 06 : ةيآلا

 . 749/1ج ريثك نبل ٠ «رفكلا هب للا لذي ًالذو مالسالا هب هللا دي ًازع « ليلذ لذب وأ ريزع رعب
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 يزل َلعْمَرهظِل يحل نيد ا هو لَسَرَأ
 ه|#آ

 ذأ نأ 7 3 2 0 .٠ كثر خر ةثلا يكسو نكح

 وُ اي ناهرلأَوراََح ابَقْلا رت اريك نوما اس خ82 م اسود م 2 24
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 0000 359 هل هس ذآ 6
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 برخلا
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 نم رافكلا ءالؤه ديري 4نوديريإ» : 3"

 َرون اوُِفَطُي نأ باتكلا لهأو نيكرشملا
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ثعُب ام مولا

 ىبايوإ مهئارتفاب قحلا نيدو ىدهلا نم ملسو
 «نورفاكلا ةرك ولو هّروُن مي نأ الإ هللا
 نيدو ىده اب ُةَلوسر لسرأ يذلا وهإل :"

 ملعلاو حيحصلا ناميإلا وه ىدحلاف «قحلا
 ةحلاصلا لامعألا وه قحلا نيدو «عفانلا
 ىلع «هلك نيّدلا ىلع ُةَرهظيل8 ؛ةحيحصلا

 لوسر نع حيحصلا يف تبث م «نايدألا رئاس
 هللا َّنِإ» :لاق هّنَأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 ُعلبيسو «اهبراغمو اهقراشم ضرألا يل ىوَز
 اهِأ اي :5 ؛اهنم يل ىَوَر ام يتمأ ُكلُم
 «نابهّرلاو رابحألا ني ًاريثك نإ اونما نيذلا

 داب نابهٌرلاَو .دوهيلا ءاملع مه رابحألا

 نولكأيل» مهؤاملع نوسيمِلو ىراسمنلا
 نيّدلاب ايندلا نولكأي «لطابلاب سانلا لاومأ

 مهلكأ عم مهو هللا ليبس نع نوّدصَيو»

 ؛قحلا عابتا نع سانلا نوُدصي مارجلا

 نوزيكي نيذلاوإ .لطابلاب ٌّقحلا نوسبليو
 «هللا ليبس يف اهنوقفتي الو ةّضِفلاو بهذلا
 سوؤُر نم ثلاثلا مسقلا مه ءالؤه .قيآلا

 ىلعو «ءاملعلا ىلع َةّلاَغ ّسانلا نِإف ,سانلا
 ٌتدسف اذإف «لاومألا بابرأ ىلعو ءداّبْعلا
 اّمأو .سانلا لاوحأ ٌتّدسف ءالؤه لاوحأ

 :"© هثاكز ىَدْؤ ال يذلا لاملا وهف :ٌرنكلا
 منك ام اوقوذف مكسفنأل متزتك ام اذهإ»

 ًاعيرقتوًاتيكبت مالكلا اذه مه لاقي «نوزنكت

 ىلع ُهَمّدقو ًائيش ٌبحأ نم م اذهلو .امكهتو

 يف ًارهش رشع انثا هلل دنع روهشلا ةَدِع نإ "5 اهب اويَذُع هللا اًضرإ نم مهدنع ٌرثآ لاومألا هذه عمج ناك ال ءالؤهو هب َبّذُع هللا ةعاط
 زادتسا دق نامزلا ْنِإ الأ :لاقف عادولا ة ةجح ف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا بطخ 4ةرخ ةعبرأ اهنم ضرألاو تاومسلا قلخ موي ه هللا باتك

 رضُم بجرو «مّرحملاو حلا وذو «ةدعقلا و د :تايلاوتم ةثالث مير ةعبرأ اهنم ريش شع انلا هلا «ضرألاو ٍتاومسلا هللا قلخ موي هينيهك

 ىلع اهب وْذَحْلاو مرا رهشألا نم لعج ايف هللا رمأ لاثتما نم «ميقتسملا عرشلا وه اذه 4ميقلا ُنيَّدلا كلذإو .«نابعشو ىكدامج نيب نيب يذلا

 دلبلا يف يبصاعملا َنأ ي ءاهريغ نم مثالا يف غلبأو ُدكآ اهّنأل ةمّرحْملا رهشألا هذه يف 4مكَسفنأ َنييف اوملظت الفإ) .ل ٌوألاهْللا باتك نم قبس ام

 مُرخلا رهشألا يف ملظلا نو .ماثآلا هيف ظلغت مارخلا ٌرشلا كلذكو ملأ باذع نم ُهقِ ملي داحلإب هيف ْدرُي نمو :ىلاعت هلوقل فعاضُت مارحلا

 نوعمتجي ؟ :يأ «ضيضحتلاو جييبتلا باب نم [اذه] فاك مكتوُأَتاقُي ام ةقاك نيكرشملا اولاقوإ» .اهاوس اهف ملظلا نم ًاروزو ةئيطخ مظعأ

 .نولعفي ام ريظنب مهوُلِتاقو «مهومتبراح اذإ مهل ًاضيأ متن اوعمتجاف مكيرحل

 « ًقوقومو ًاعوفرم رباجو سابع,نبا نع اذه ىور دقو زاك وهف هتاكز ىّدؤت ال ًارهاظ ناك امو  نيضرأ عبس تحت ناك نإو زنكب سيلف هتاكز ىدأ ام : لاق رمع نبا نع "م : ةيآلا
 . ضرألا هجو ىلع ناك نإو هبحاص هب ىوكي راك وهف هتاكز ذوي م لام اميأو ”ضرألا يف انوفدم ناك نإو زنكب سيلف هاك ْثيدَأ لام امي: هوحن باطخلا نب ب رمع لاق

 باحصأ ىلع كلذ ٌّقشف لاق ًاثالث اهوقي ء « ةّضفلل ات بهذلل ابن : يع يبنلا لاق « ةضفلاو بهذلا نوزتكي نيذلاو ف : هلوق يف هنع هللا يضر يلع نع قازرلا دبع ىور

 ًابلقو ًاركاذ ًاناسل و : لاق ؟ ذختن لاملا يأف اولاقو مهملع قش دق كباحصأ نإ هللا لوسر اي : لاقف كلذ مكل ملعأ انأ هنع هللا يضر رمع لاقف ؟ ذختن لام يأف اولاقو يع هللا لوسر

 . 367 - ”1/.6ج ريثك نبا[ . ( هِنيد ىلع كدحأ نيعت ةجوزو ًاركاش



 هب َلَصي رفكلا يل ٌةدايز ءيِبسّنلا امنإإ» :”
 ًاماع هنوم رجُيو ًاماع ُهَنوُلِجُي اورفك نيذلا

 مرح ام اوُلَحُيف هللا مّرح ام َةَدِع اوُمِطاوُيِ
 نم نيكرشملا هب ىلاعت هلا مذ اًمِم اذه ملا

 ةدسافلا مهئاراب هللا عربش يف مهفّرصت

 .هللا لحأ ام مهعيرحتو هللا مرح ام مهليلحتو

 ليلهت ةّدمب مالسالا لبق اوثدحأ دق مهْنإن

 ؛مارحلا رهشلا نولحيف رفص ىلإ هورخأف مّرحْما
 ةَدِع وماي ؛لالخلا رهبشلا نومرحيو
 يحمل نوكرتي .ةعبرألا ٌريشألا هللا مرح ام

 ٌءوُس مهل َنْيزإ» .هنوُمّرحُي ًاماعو ءًاماع
 «نيرفاكلا َّموقلا يدبم ال للاو مهِلامعأ
 لبق اذإ مكل ام اوُمآ ني يذلا .اهيأ ايزو "8

 ىلإ مكقاثا هللا ليس يف اورِفنا ْمُكل

 نع قلت نم باَتِع يف عورش اذه «ضرألا
 ةوزغ يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلإ متلقانا» راقاا ٍتباط نيح كوبت
 يف ماقملا ىلإ مُكأِيو م ماكت 4 ضرألا
 ّنِم ايندلا ةايحلاب مئيضرأإ ةَعَّدلا
 مكنم ًاضر اذكه ملعف مكلام !؟4ةرخآلا

 ىلاعتو كرابت َدَهَر مت ,ةرخآلا نم الدب ايندلاب

 امفإ» :لاقف ةرخآلا يف ٌبغرو ءايندلا يف

 «لبلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ٍةايحلا اتم

 ىلص هللا لوسر رفنتسا :سابع نبا لاق
 اولقانتف برعلا نم ًايح ملسو هلآو هيلع هللا

 مهباذع ناكف ّرطقلا مهنع هللا كلسمأف هنع

 ةماقإو هيبن ةرصنل 4م ريغ اموق لوابتسيوإ»
 نع مكيلوتب «ًائيش هوّرضت الوإ .هنيد
 ىلع رداق «4ريدق ءيش 23 ىلع هللاوإط داهجلا

 د ا ةرجفل ماع «ورفك نيذل ةجئرخأ لإ هدتؤثو رمان ل نإ قوس ارش وزن لإ ٠ مكنودب ٍادعألا نم راصتتإلا

 «اتعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ْذإإط روث راغ «راغلا يف اَمُه ْذِإ نينثا يناثإو هبحاصو هقيِدَصو هيد ةبْحُص ًابراه مهنم جرخف لتقب

 يف هاجرخأ ««امهُتلات هللا نيئثاب َكَّبظ ام ركب ابأ اي» :لاقف .هيمدق تحت انّرصبأل هيمدق ىلإ ٌرظن مهدحأ نأ ول :عركب وبأ هل لاق نيح]

 اورفك نيذلا ةملك لعجوإ» ةكئالملا «اهوّرت مل ٍدونجب هدير ركب يبأ ىلعو «ديلع ُهَسيكَس هللا لزنأفإلا :ىلاعت لاق اذهلو .نيحيحصلا

 لوسر لِيَ :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم نأ نع نيحيحصلا يفو 4ايلُعلا يهز هلا الإ هلإ ال يهو ذا ةملكوإل كرشلا ةملك (ىَلفُسلا

 نم :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف ؟هللا ليبس يف كلذ ّيأ «ءاير لتاقيو :ةّيمح ٌلتاقُيو ةعاجش ُلِتاقُي لجرلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 و هر

 ُهَللاَمَْرَحاَمهَّدِع

 و رس جدي ص ل ل 0

 9 َلِيقاَلإةَرِحاَلاَف يدا ةؤيَحْلأ عنَتم

 ها يم عد 1

 سرس ج42 او كب د و رس سس هس رمان رج 4
 ُهَيَبَخ مارست ذك نو شتا © ٌدِمَرَ

 .هلاعفأو هلاوقأ يف «(مكحإو هراصتناو هماقتنا يف «زيزع هللاوإط .(هللا ليبس يف وهف العلا ّيه ملا ةملك َنوكتل لتاق

 راشأو ؟ عجرت مب رظنيلف ّمِيلا يف هذه ُةَعْبْضَأ ىدحأ لعجي ام الإ: ةرخآلا يف ايندلاام و : هلي هللا لوسر لاق : لاق رهف ينب يخأ دروتسملا نع دمحأ مامإلا ىور + : ةيآلا

 . ملسم هجرحأو « ةبابسلاب
 لاق ؟ « ةنسح ّفلأ فلأ ةنسحلاب يرحي هللا َنِإ ٠ : لوقي هُم هللا ّيبن تعمم لوقت كّنَأ ةرصبلاب يناوخإ نم تعمس ةريره ابأ اي تلق : لاق ناثع ينأ نع متاح يأ نبا ىورو

 . ؟ه8/7ج ريثك نبا/ . © ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا عاتم امف ]ف ةيآلا هذه الت مث ؛ ةنسح فلأ يفلأ ةنسحلاب يرجي هللا نإ » : لوقي هُم هللا لوسر تعمس لب : ةريره وبأ

 ركب ابأ اي 9 : لاقف لاق !؟ هيمدق تحت انرصبأل هيمدق ىلإ ّرظن مهدحأ نأ ول : راغلا يف نحنو متع يبنلل تلق : لاق هثدح ركب ابأ نأ سنأ نع دمحأ مامإلا ىور 4٠ : ةيآلا

 . نيحيحصلا يف هاجرحأ !؟ « امبئلاث ُهَّللا نينثاب كنظ ام



 راس ل 2 م هت هل حا 6م 7

 خشن لولوج كرجل
 112 »م هذ عع م

 ©9 تر < روملعت 0 نر - + لا ليبي يف

 ٌتَدعِب كلو كوُعَساَل اًدِصضاَقاَرَفَسَواَبرَفاَضْعَناَكَوَل
 امج اَمْعْطَم أول هلأ, ىَر ُهلْحَيَسَو دق ءع 002

 يف اودهاجو ًالاقثو ًافافخ اوُرفناط ١
 ىلاعت هللا ٌرمأ ؟مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس
 هلاو هيلع هللا ٍىلص هللا لوسر عم ماعلا ريفنلاب

 نم هللا ءادعأ لاعقل كوبت ةوزغ ماع ملسو

 يف نينمّوملا ىلع متحو «باتكلا لهأ نم مورلا
 ِهَركْلاو طشنملا يف لاح لك ىلع هعم جورخلا
 منك نإ مكل ٌريخ مكلذإ» .رسيلاو ِرْسْعلاو
 ينو ايندلا يف مكل ٌريخ اذه «نوملعت
 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق «ةرخآلا
 نأ ُهافوت َْنِإ هليبس يف ٍدهاجملل ُهَللا لفكت»

 5 9 كوب 1مم و 1م و هللأو مهسفن 000 ًانوحمل ١ و : 2 7 هوب ا مر 2 2 هه

 لان امب هل |! مدري وأ قتجلا ةلخدُي ب 0 0
 نم ل اتم ىلإ ةدرع و ١ ذأ ككل نيس ٌقكَرْمل تنك ل كلن هلاافع

 كو هيلع لا لسع يبلا نع نع اوُملت نيذلل 3 اكئرتتمل © تييزكلا ةتاذت
 ع اضَرُع ناك ولو» :كوبت ةوزغ يف ملسو 210 2

 تَدْعَب نكلو» كعم اوناكو 4كرغتتال) 0 نت 1 201 1

 ءماشلا ىلإ ةفاسملا «ةّقشلا ُمِهّيَلَع رش وعر 8 رو 1 يس 0 1

 ولد محجر اذإ مكل 4هللاب نوفلحيسوإ» مهبولق تباتزا او رخل وول هاي كومو

 ”اذعأ انل انجرح انعطتسا ما جرو هه
 راذع نكي مل ول «مكعم رخل رخل اوداَرَأَوَلَو # (0) 9 تودي هييَر ف

 «مهسفنأ نوكلهُي)» ءممكعم انجرخل
 مهنإ ُملعي هللاوإ» [مهقافنو مهبذكب] 7 تف ْمُهَتاَعِ اناس 2 كلو دعم أوم

 كيفاُجَرَحَو 10 تيمقلاعماوذفأَق
 تنذأ َمِل كنع هللا افعل :47 4نوُبذاكل

 متحتوتب للم ه رب اص عدس 8 َئ

 > ا وعضو الدال امك

 هلوسرب ًافطل] ةبتاعملا لبق وفعلا مّدق ؟”4مه

: 2 3 

 كل َنّيبتي ىتحإلل «[ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 يفو ةنئفلا

5 

١ 

 َملعتوإ راذعألا ين ياوُقَدَص نيذلا

 اوناك مُهَّنِإَف ءككتعاط راهظإ يف 4نيبذاكلا

 نذأت مل نإو ءوزغلا نع دوعقلا ىلع نيّرصُم
 ّدحأ هنذأتسي ال هّنَأ ىلاعت ربخأ اذهلو هيف مه

 :44 :لاقف هلوسرو هلاب نموي

 امنإإ : 1 «نيقتملاب ملع ةلاوإل د داهجلا نوديري مهنأل ؛مهسفنأو مهاومأب اوُدِهاجُي نأ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤُي نيذلا َكِنذأَتْسَي 1
 ةحص يف ٌتكش «مهيرلق تباتراوإل .مهلامعأ ىلع ةرخآلا رادلا يف هللا باوث نوَجرَي الو يرخآلا مويلاو هللاب نوُئمْوي ال نيذلا َكنْذََتْسَي

 ةرك نكلوإب «هل اوُبمأتل (ُةَّدُع ُهل ودعألا ِزعلا ىلإ كعم «جورخلا اوُداَرأ ولوؤ» :45 نورّيحتي نوُددرتي مهيْلَر يف مهفإ» هب مهتتج ام
 مهجورخل هتيهارك ةجَ ىلاعت ّن نيب مث ءأردق «نيداعاقلا عم اوُدُعَقا ليقوإ» مهرخأ «مهطبفإ َرَدَق كعم اوجرخي نأ هللا ضغبأ 4مهّئاعبنا هللا
 اوُعرسألو «ةنتفلا مكنوُغنَي مكلالخ وغضوألو)» «نولذخم ءانبج مهأل «ًالابخ الإ كوذداز ام مكيف اوُجرخ ولإ» :41/ :لاقف نينمؤملا عم
 «نوكي امو ناك ام ملعي ؛4نيملاظلاب ملع هللاوإ» ءمهثيدحل نوُبيجتسُمو مهل نوُعيطم «مهل نوُعاَمَس مكيفوإ» ةنتفلاو ءاضغبلاو ةّميفلاب كل

 .[مهريغو ءالؤه ةلعفي امو]

 ا
 نوعلمسد

 .ةبتاعملا لبق وفعلاب ٌءاَدِن ؟اذه نم نسحأ ةبتاعمب متعمس له :لاق ٍنوع نع رعسم نع ةنيّيَع نب نايفس لاق )١(

 وهو ُلاتقلا مكيلع بنك 8 : ىلاعت لاق اذهو « ةمينغ وأ رجأ نم لان مب هلزنم ىلإ هدري وأ « ةدجلا هلخدي نأ قوت نإ هليبس يف دهاجملل هللا لفكت ه : يع يبلا لاق 4١ : ةيآلا
 . 350/5ج ريثك نببا/ . « ًاهراك ٌتنك ولو ٌملسأ » : لاق ؟ ًاهراك يندجأ : لاق « ملسأ لجرل لاق ع هللا لوسر نع سنأ نع دمحأ مامإلا هاور ام ليبقلا اذه نمو 4 نوملعت ال منأو ملعي هللاو مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ريخ وهو ًاثيش اوهركت نأ ىبسعو مكل هَ 7



 ةالصلا هيلع هّيبنل ًاضّرحُم ىلاعت لوقي : 8
 نم ةسفلا اوغتبا دقلإ» : :نيقفانملا ىلع مالسلاو

 مدقُم لّوُأ كلذو «رومألا َكل اوبلقو لبق
 هتبراح «ةنيدملا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ردب موي هللا هّرصن املف ءاهوقفانمو ةنيدملا ٌدوهي

 لاق اذهو ءكلذ مهظاغ هلهأو مالسالا ّرعأو

 مهو هللا ٌرمأ ٌرهظو قحلا ءاج ىتحإلل :ىلاعت
 نيقفانملا نم «مسسوإل : ى ,«نوُهراك

 دوعقلا يف «يل ْنذئاإ دمحم اي (لوقي نمإ»

 ببسي (©0كعم جورخ اب «يتتفت الوإ»

 ةسنفلا يف الأ «مورلا ءاسن نم يراوحلا
 ءاذه مهوقب ةنفلا يف اوطقس دق اوطقس

 َديِحَم ال «نيرفاكلاب ةَطيِحُْمَل مّنَهَج ّنإوإ» -

 مِلْعي :ة٠ برهم الو ُصِيِحَم الو اهنع مه
 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ُهيبن ىلاعتو كرابت
 ٍقنسح نم هباصأ امهم هّنأل هل ءالؤه ةّوادعب

 نإوإ» ؛كلذ مهءاس ٍرْفظو ريصنو حت : :يأ
 دق اَنَرْمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصُم كبصت

 أذه «لبق نمو» هتعباتم نم انزرتحا

 مه نقط :ه١ «نوحِرَف مهو اًوُلويول

 5 ا 2 امل
 لح 27 ل 7 9 2

 م 097

 لوح رولا حلا أولَقَو لَقنِْمَدَنَتِقْلااوَعَسَأ دق

 ره #آ 00

 ا تفرك ْمُفَوَو أمر هظو نحل آب

 ٍةَنّئِْلا فَلَا َقِيَئاَلَو ٍينَدْشأ لوُفَينَم مهن

 ترفكحلاب بحل َمَكَهَج كروس
 كبد شؤم ةَنَسَح تكتبصتن ©

 هت ذآ 11 8 هه

 الوََو ل تين ِماكَرَمأآَسْدَعَل دَفأولوُمَيةَبيِصُم

 222 0 8 توحرْممُكَي

 >ءو رس سس حس ير رف سل رس ل اعدل م ف لس

 توْبِمْؤُمْلا ل كوَيَعَب هَل َلِعَواَس اَسََومَوْهاَنهَسَأ
 ويسب سأتع سر 2 سس مس ادرار جار

 - نحو نيس سحْلا ىَدَحإل اني وصرت ْلهّلَد ا©)

 "2 ع وك

 ءوردنع َنَمِباَدَعبمَل اك بيضي نأ مكي سي

 لف ا وست 2 دام مكمان أمر فاسدا
 نحف كاسل هللا بتك ام الإ اَنبيِصُي نلإط

 انُدّيس «انالؤَم وهإط ِهِرَدَقو هيئيشم تحت
 «نونمؤملا لك تيلف هللا لعوإط انجلو
 ليدل مِن اَنبْسَح وهو هيلع نولكوتم ُنحنو
 وصبرت لهإ» دمحم اي مه لق : ه١

 ٌرثنكح رشاش كت[ كسي اك اًعٌوُط أوُفِفِنأ
 ٌمهتففَن هم لَنْ مَن و 67 َنيِقِسفاَمَوَق

 ةوكحلا وأي اكسيل اارفك رم الإ
 ب ع عيل 7 هيما ىدخإ الاإ انب نوُرؤعت 4
 © 09 نوهرتك به وال إن وُشِقْنباَلو لانك ّه والِإ رتن نول مكب رفظ وأ ةداهش
 باذعب هللا مكبيصُي نأإل مكب رسمك
 3 لقب وأ يِبَسب «اييديأب وأ هددع نم

 اموز» 4 «نيقساف ًاموق منك مكنإ مكنم َلّبقَتُي نلإط نيِجّركُم وأ نيعئاط ٍةَقَفُن نم متقفنأ امهم : م" «نوضْيرم مكعم اَنإ اوصف
 .ناميإلاب حصت امنإ لامعألاو [مهناعيإ مدع مهنم لوبقلا مدع] ببس نع ىلاعت ربخأ 4[هلوسربو هللاب اورفك مهتأ الإ ْمُهئاقفن مهنم لبق نأ مُهَعنم

 هللا لبقتي ال اذهلف ,«نوُه راك مهو الإ ةقفن اقنن نو الوز لمعلا يف مالو حيحص ٌمدق مه سيل اسك مهو الإ ةالصلا نوتأي الوإل

 .نيِقتملا نم لبقتي امّنِإ هْنأل ًالمع الو ًةقفن ءالؤه نم

 ل يَ

 دالج يف ماعلا ّدج اي كل لهذ :[نيقفانملا نم ني ناك] سيق نب ٌدجلل [كوبت ةوزغل :يأ] ةزاهج يف وهو موي تاذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :ركب يلأ نب هللا دبع نع )١(
 «ٌنونع ريضأ ال نأ رفصألا ينب ءاسن ثأر نإ ىثصخا يْنإو «يّنم ءاسنلاب ًابجنع ّدشَأ لجر ام يموق فرع دقل هللاوف «ينتفت الو يل نذأت وأ لوسراي :لاقف ؟مورلا داهج :يأ «رفصألا ينب

 .ةيآلا هذه تلزن سيق نب ٌدلا يفف «كلل ُتنذأ دق» :هل لاقو «ملسو هلآو هيلع هللا لصّللا لوسر هنع ضرعأف

 برعلا هتمر  ةنيدملا ع يبنلا مدقم لّوَأ كلذو « ةليوط دم هدامخإو كنيد نالذخو كباحصأ ديكو كديك يف مهءارآ اولاجأو مهركف اولمعأ دقل يأ : ريثك نبا لاق 48 : ةيآلا

 هللا َّرعأ املك مث ارهاظ مالسإلا يف اولخدف « بوت دق رمأ اذه : هباحصأو يأ نب هللا دبع لاق هتملك 'العأو ردب موي هللا هرصن املف « اهوقفانمو ةنيدملا دوهي هتبراحو ةدحاو سوق نع

 . "501/5ج ريثك نبا/ © نوهراك مهو وللا ٌرمأ ٌرهظو ٌنحلا ءاج ىتح إف ىلاعت لاق اذهلو ء مهءاسو كلذ مهظاغ هلهأو مالسإلا

 هّرجا الإ ءابنم ًاريخ يل فيلو ؛ «يتيصم يف ينرجأ مهلا ؛نوعجار هيلإاًنإو هل نإ :لوقيف ةبيصم هبيصُت رابع نمام» :لوقي هلي هللا لوسر تعم“ :تلاق ةملس مأ نع ه1 :ةيآلا

 ./7 517 ص ةيزوجلا مق نبال بيطلا لياولا/ملسم هاور .«ابنم ًاريخ هل فلخأو :هتبيصم يف ىلاعت هللا



 الف :ُةريدقت سحْؤملاو مّدقْلا نم اذه :هه
 11 ركل د

 ايندلا ةايحلا قف مهّدالوأ الو مهلاومأ كّبجعُت هي ةدعلالل

 قهزتوإ» .ةرخآلا يف اهب مهّيّذعيل هللا ديري امّنِإ مي أهان مهد دلو لوم 1 0 و

 ىلع مهتيمُي نأ ديرُيو 4نورفاك مهو مهسفنأ 2 2 هل رس ب سس 2

 ءميباذعل ٌدشأو مهل ىكنأ كلذ نوكيل ,رفكلا 02 نورغ 5 مهو مهسفت أقهزتوا أو | ىف ابي

 باب نم اذهو «كلذ نم هللاب اذاَّيِع ا سا 7 ل و 0-00 سس د حمس

 هَل ربِخُي :85 هيف مه ايف مهل جاردتسالا مِهْتكلَو كم رن ل هللاب توفل
 1 ب ما 3 00 سس د ل يس وو 2
 نع ماسو هلاو هيلع هللا ىلص ةيبن ىلاعت ترن حلم حن و هول 9 توق 0

 ٍمهْنَأ مهعلهو مهقرفو مهعزفو مهعزج 1 0 خت 106 0

 ةدكؤم انيمي «مكدم مهنإ هللاب نوفلحيإ» كليم نمو | نوُحَمْجحمْهو يَ الَ

 مهتكلوإ رمألا سفن يف «مكنم مُه اموإ» سلو 4 دو 2 2م
 يذلا وهف [نوفاخمي :يأ] «ْنوُقَرْفَي م موق اوراس ب ا

 َنوُدجي ول :ها/ فلحلا ىلع مهلمج ْرْهنَتاَءَمَأ وضرر لس حاس ع

 4تاراغم وأ هب نوُئّصحتي انصح ياَجْلَم 2 ولو 9 9 80 تح و دمه

 يف ُبْرَسلا وهو كالَخّدُم وأإ» لابجلا يف يتلا 0 هلأ اَسْبَسَحْأوْلاَفَو دلو
 4«نوُحَمْجَي مهو هيل الم قفنلاو ضرألا 7 و سرر ماسه 2

 امّنِإ مهّنأل مكنع مهباهذ يف َنوُعِرُي ٌتَقَدَصلأ مَنِ 1 ف © تربغوول هلل أ َلاَنإَضْاوُسَرَو
 مو 0 اهرك 0 كونك ْ بَمَلاَو 2ك هلو َِرَفْمْلِل و

 ءاهتقرف اذإ «ٍتاقدصلا» مسق 057 ب : لأن ياو هَل لَِس . فوم :مَّلَأو ِباَقَرلَأ فو هذ عسر ف 5 هال

 نوثوُأملا نوما مهو «كلذ يف َكُمِهَتيو وود < م ريك اوه مرقم 539 ِ
 مل نإو اوُضَرِط ٍةكرلا نم كابنم اوظغأ نآفإب اهنا ةيكسعتب ء هدلأو هللأ برم م ةئضدرف سس

 نوبضغي «نوطُحْسَي مه اذإ اهنم اًوَطْعُي "1 قي 22
 ةميركلا ةيآلا هذه تّيمضت 8 مهسفنأل 0 لقنذ اوه تورو تعال تيا
 2 ب 2 2ع يسيل للا و ًَِ م ا

 وهو هدحومّللا ىلع لكوتلاو هلوسرو هللا هاتا ل وك 26+ راسم وعدو س فهر 0000

 ةبغرلا كلذكو 4 اولاقوإلل :هلوق 5-2 4 هَ 20111 أونماع
 ىلص لوسرلا ةعاطل قيفوتلا يف هدحومّللا ىلإ

 كرتو هرماوأ لاثتماو ملسو هلاو هيلع هللا

 هريغ ٍدحأ ىلإ اهمسق لكي ملو هسفنب اهّرمأ ىلوتو اهّمكح نيبو اهمّسق يذلا وه هّنأ ىلاعت نّيِب 5٠: هراثاب ءافتقالاو هرابخأ قيدصتو هرجاوز
 يف هريغ الو يبن مكحب ( َضري مل هللا ْنِإ» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هننس يف دواد وبأ مامإلا هاور 5 «نيروكذملا ءالؤمل اهأّرجف

 هنمض اهف هناحبسمللا نع ةباين مهلاومأ نع ةاكزلا َنوُدُوُي نيذلا ناك كلذلو] .ثيدحلا «فانصأ ةينام اهأّرجف ءوه اهيف ٌّمكح ىتح تاقدصلا

 يذلا وهو : نيكسملاو .ًائيش سانلا لأسي ال ففعتملا وهو :ريقفلا :مه فانصألا ءالؤهو .[كاهقرر هللا ىلع الإ ٍضرألا يف ةّباد نم امو :هلوقب

 نأ سأب الو .نوبئاكلا م مهف :باقرلا يفو .هُمالسإ ٌنسحيل ىطعُي نم مهنمو ملسيل ىلعُي نم مهو :مهولق ةفلؤملاو .سانلا عبتي فوطيو لأسي
 ليبس يفو .مهلإ عفدي ال وهف ِهنيَذ ءادأ يف مرغ وأ «هلاب فحجأف «همزلف ًانيد نمض وأ ةَلاَمَح لمحت نم :مهف :نومراغلاو .ةاكزلا نم ةبقرلا قتعُ

 «هللا ريدقتب ًاردقُم امك (هللا نم ةضيرفإ» .هدلب ىلإ هيفكي ام تاقدصلا نم ىطعُيف ,ءيش هعم سيل رفاسملا وه :ليبسلا ناو . ةاَرُعلا مهف : :هللا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوذَؤُي موق نيقفانملا نمو : 5 هب مكحيو ِهُعّرشُي : اهف «مكحإل هدابع حاصع «ملع ةلاوإط .همسقو هضرف

 ٌقِداصلا فرعي ريخخ نذأ وه «مكل ربخ ند نقد ءانقَّدَص هل انفلحو هانئج اذإف ءانيف ُهَقَّدص ائيش هل لاق نَم : 4«ْنذأ وهز نولوقيو هيف مالكلاب

 :هناحبس لاق اذهو «نيرفاكلا ىلع ةَبُح وه «مكنم اوُنمآ َنيذلل ةمحروإط نينمؤملل قّدصُيو 4نينمؤملل ُنِمْويو هللاب نمْوُيإ «بذاكلا نم
 .«ملأ ٌباذع مه هللا ّلوسر نوذؤُي نيذلاوإ

 ع يبا ثم :لاق هنع هللا يضر يئادصلا ثراحلا نب دايز نع معن نب دايز نع فعض هيفو معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع ثيدح نم هننس يف دواد وبأ مامالا ىور ٠ :ةيآلا

 - .(كّتيطعأ ءازجألا كلت نم ٌتنك نإف ءفانصأ ةيئامث اهأّرجف وه اهيف مكح ىتح تاقدصلا يف هريغ الو يبن مكحب ضري مل هللا نإ» :هل لاقف ءةقدصلا ٠ نم ينطعأ لاف لجر أف هتعيابف
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 كلذو «طوُصرُيِل مكل هللاب نوفلحيإل 1
 لوقي ام ناك نإ :لاق نم نيقفانملا نم نأ

 اهعمسف .ريمحلا نم رش ْمُهَل ؛ًاقح ٌدمحم

 ىلص يبنلا ىلإ اع ىعسف («نيملسملا نم لجر

 لجرلا ىلإ لسرأف «هربخأف ملسو هلاو هيلع هللا

 ؟(َتلق يذلا ىلع كلمح ام» :لاقف .هاعدف

 لجرلا لعجو «كلذ لاق ام هللاب فلحي لعجف
 بّذكو قداصلا ٍقّدص مهللا :لوقي ملسملا

 اوملعي ملألل :17 ةيآلا هللا لزنأف ءّبذاكلا
 م ؛ةيآلا «هلوسرو هللا دداحي نَم هنأ

 يأ لجو ّرع هللا داح نَم هنأ اوملعيو اوققحتي
 ًادلاخ منهج ران هل نآفإت ٍةّيراحو ُهقاش

 * مظعلا ٌيزحلا كلذإللو أ ًابَذعُم .اناهم «اهيف

 :5 5 ريبكلا ءاقشلاو مظعلا لذا وه اذهو

 نأ هللا ىسع :نولوقي «نوقفادما ٌرذحيإو
 مييلع َلّرَ نأإ» ؛اذه انّريم انيلع يشفي ال

 لق» ,«مهبولق يف امب مهئبت ةروس
 هللا ْنِإ «نوُرَدَحت ام رحم هللا نإ اوؤزهتسا

 هل نّيبيو هب مكحضفي ام هلوسر ىلع لّرتيس

 يف نيذلا ٌبيسَح مل :ىلاعت هلوقك «كرمأ
 َجِرْخُي ْنل نأمل [قافنلا وهو] 4ٌضرم مهمولق
 يف مهتفرعتلوإ :هلوق ىلإ ؟#«مهئاغضأ هللا

 اذهو ["./دمحم ةروس] «# لوقلا نْحَل
 ةحضاف «ةحضافلا ةروسلا هذه ىمست تناك

 اًمع :يأ] «مهتلأس ْنْيَلوإَ» :58 نيقفانملا

 انك امنإ نوفل دمحم اي كنأش يف اولاق

 لاق نيح كلذو] ؛«ُبعانو ضوحت
 مورلا روصق حتفي نأ اذه ٌنظِي :[دوقفانملا

 وَ

 هّيبن هللا َعلطأف «تابهيه تابيه اهئوصحخو

 ملة ا
 هر ذآ ول واسس و مس رم هم 0
 نوح 0 سرب كَل هلأ وسل

 متاأوملميملأ 9 تدم 0

 اناَدِدَح ماها كل وسر دداحمنم
 تنوَقِفَكمْلاََدَحي م 69 ريِظمْلا رجلا كد

 32 2 5 #2 - ا اي

 ارزق وار لقلب م مهتلع لزنتنأ

 ٌرْهَتل نينو 67 َتوُرَدْحَكاَم ٌميْخن هنأ َتإ
 مونكي 7 ضو نكح امن َوَقَب

 دص

 مترف دفأور رسال (©) توجت متَحَ -وهِلوُسَرَو
 ْ 3 و 2 2 م اء

 0 مي طن فس نإ كيسين
 م

 و 09 تير اواَكح مم ةاكمّلاَو نوقف و
 توتي رك 0 ضب مشت
 يس تا ٍرآ كر وُضِقَيَو ِفوُرُْعَمْلاِن ع

 2 0 كر

 ب ا رعد حس 58
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 :55 !؟ 4«نوؤزيتست متتك هلوسرو هتاياو هللابأ نق بعلنو ضوخن الإ انك ام :ارفلحف ءمهاعدف ءاولاق ام ىلع ملسو هلاو هيلع هللا لص

 بالو مكعيمج نع ىفعُي ال (ةفئاط ٍبّذعت مكس ةفئاط نع فَ نإ مكياعإ كعب هب هب مأزعسا يذلا لاقملا اذهب «مقرفك دق اوُرِدتعت الإ»

 ًاركنم ىلاعت لوقي * ضعب نم مهّضعب تاقفانملاو نوقفانملا# :51 ةئطاخلا ةرجافلا ةلاقملا هذبب ه؟نيِمِرْجُم اوناك مهتأبإ» مكضعب باذع نم

 هللا ليبس يف قافنالا نع «مييديأ نوّصبقيو فورعملا نع نوبنيو ركنملاب نورُمأيإ :نينمؤمللا تافص فالخ ىلع مه نيذلا نيقفانملا ىلع

 .[ 5 /ةيثاحا] «هاذه مكموي َءاقل مّتييسن اك مكاَسْنَ مويلاإ :ىلاعت هلوقك ءمهّيِسَن نم ةلماعم مهلماع (ْمُهَيِسَتْقم هللا ٌركذ اوُسَن يللا اوُسنإل

 ركذ يذلا عينصلا اذه ىلع «متهج ران ٌرافكلاو ٍتاقفانملاو نيقفانملا هللا َدَع ء 399 :5/4. قحلا قيرط نع ن وجراخلا 4 وُقِساَقْلا مه نيقفانملا نِإظ

 باذع مهوإ» مهدعبأو مهدرط 4قلا مهنعلوإط باذعلا يف مهيافك 4مهُّبْسَح يهإ» ,رافكلاو مه نيدّلخم ايف نيثكام © اهيف نيدلاخإلل مهنع
 .مقم
 وأ هللا ليبس يف مراغ وأ هلامب اهارتشا لجر وأ اهيلع لماعلا :ةسمخل الإ ينغل ةقدصلا لحتال» : كَم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديعس يلأ نع هجام نباو دواد وبأ مامإلا ىور -_

 3 /؟+5/؟ج ريثك نبا/  .؛ينغل ىدهأف اهنم هيلع قدصت نيكسم

 ول ىتح عاب ًاعابو عارذب ًاعارذو ريشب ًاربش مكلبق نم نيذلا َنس َنُتل هديب يبسفن يذلاو» :َّم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يبضر ةريره بأ نع عيرجم نبا لاق +9 :ةيآلا
 0 /558/5ج ريثك نبا. .«؟نمق» :لاق ؟باتكلا لهأ هللا لوسراي مه نمو :اولاق ««هومتلخدل ّبض رحج اولخد



 4 55 دش واح مكب نم ل
 2و 070 >2 داس هازال حس ج

 2 مع ممم ةَمهَملضوعَتْمَتْسَافاَدلَوَأَو ل طم

 نلت ول قدم كرر تنااتص هي ءاظام 3 هع 0س يا

 ءالؤه باصأ «مكلبق نم نيذلاكإ» 8
 م ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا باذع نم

 َةَوَق مكنم ّدشأ اوناكإ» مهّلبق نم باصأ

 «مهقالخب اوعتمتساف ًادالوأو ًالاومأ رثكأو
 عتمتسا اك مكقالعب معتستسافإل مهند
 يذلاك متضخو مهقالخب مكلبق نم نيذلا

 كشرأ) «لطابلاو بذكلا يف «اوّصاخ

 الف مهيعاسم تلطب «مهلامعأ تطبخ
 ايندلا يف» ,ةدساف اهّنأل اهيلع مهل باوث

 مل مهنأل «نورسساخلا مه كنلوأو ةرخآلاو

 ىلاعت لوقي ٠/: باوث اهيلع مط لصحي
 نيذلا ب مهتأي ملأ :نيقفانملا ءال وه ًاظعاو

 مكلبق ناك نَم َريخ اوُرَبْحُت ملأ «مهلبق نم
 امو 4 حون موقإل ؟لسرلل ةبذكملا مألا نم
 اوكلهُأ فيك «ٍداعوإب قرغلا نم مهباصأ

 فيك «ةوثوإ» دوه اوبّذك ال ميقعلا -

 ةقانلا اورقعو ًاحلاص اوبذك ا ةحيصلا مهم

 مهلع هللا ُهَّرِصن فيك «مهاربإ رو
 فيكو بيعش موق مهو (َنّيْذَ باحصأوإ»

 1 1 تلو أورو 0 0

 و كتداسو قديم كل أَ

 2000 1 ١ 2 كرم ب 07 و

 هم أ 2 سوس #2 رس بس ص 0020

 و هللأ ناكاَمَف تدي 58 21 عر

 ل تا َّ 2و ا ونمومْلَاَو 0 626 هي بش 53

 ركتم 1 | ا لَ ا بالو

 وعسل 7 وعادوا

 موق مهو «ٍتاكفتؤماو» ةفجرلا مهتباصأ هلأ مل 3 :زكرلا بؤؤتوارلشلا ترخبقتت
 يبن مهي ب مهرخا نع مهكلهأ ول © مك 006 01 2111 1 روع هللا ذكتب مهرخا نعدللا ط 00 2 ه-

 مهلسر مهتتأإل :ةشحافلا مهئايتإو اطول دف هِيَ هادم هللا مهمح نم كلود اوسرو

 نا مف تاعطاشا لالدل» ايل يدور مي د توما نمْؤْلهمأَدَعَو
 اوناك نكلوإ» مهايإ هكالهإب «4مُهَمِلْظَيل هللا ع ]ذآ أ لانكا 2211

 تلج ندَبْنطَنكَْسَمَو اهيفنيراتخرتهنألا ل 21-1
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 ه|#آ
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 مهتفلاخمو لسرلا مهيذكتب «نوملظي مهَسفنأ

 باذعلا نم هيلإ اوراص ام ىلإ اوراصف ّقحلا رغنلقملا هَرَمْل لج لبس حر 5 م رس ىلا ع ح
 نيقفانملا ٍتافص هللا ٌركذ امل ١/!: رامدلاو ميظعل اروفلاوه كلذربكك هلأ منا وضرو ١

 نينمّؤملا تافص ركذب فطع ةميمذلا 3-5

 نوسمؤملاوإ# :هتاحبس لاقف ةدومحملا

 اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهذاوت يف نينمؤملا َلَتَم١ :حيحصلا يف ءاج ؟ ءنوُدَضاعتيو نورصانتي «ضعب ءايلوأ مهّضعب تانمؤملاو

 هللا نوعيطُي «ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوبنيو فورعملاب نورمأيإ» .(رهسلاو ىَتحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 هللا َنِإإَ» تافصلا هذهب فصتا نمو 4هللا مهر يس كئلوأإم ٌرجز هنع ام كرو ءّرمأ ايف 4ةَلوسرو هللا نوعيطْيوإ» هقلخ ىلإ نونسحُيو
 يف مقملا مهنلاو تاريخلا نم «تانمؤملاو نينمؤملا ُهللا دعو :7* ىلاعتو كرابت هلعفي ام ٠ عيمج يف «مكحإو هعاطأ نم هيلع رعي «زيزع

 هللا ىلصدللا لوسر لاق نيحيحصلا يف ءاج اك ءرارقلا ةبّيط ءانبلا ةنَسَح 4ةبيط نكاسموإب ًادبأ 4ابيف نيدلاخ زابنألا اهتمت نم يرجت ٍتاتجإ»
 مهّصعب ىَري ال مملع فوطي نولهأ اهيف نمّوملل «ءامسلا يف اليم نوتس اهلوط ةفّوجم ةدحاو ةّولّول نم ةميخل ةّنحلا يف نمؤملل نإ :ملسو هلآو هيلع
 مهنعمللا اضر «ربكأ هللا َنِم ناوضروإط .[دوحلاصلاو ءادهشلاو نوقيّدصلاو ءايبنألا اهزني ةّنجلا يف ةجرد ىلعأ يهو] « «4ِنْذَع تاج يف» .«ًاضعب

 ًاعيش نوهتشت له :لجو ّرع هللا لاق «ةّنجلا ِةنلا ُلهأ لخد اذإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .مينلا نم هيف مه اّمِم مظعأو لجأو ُربكأ

 .نيحيحصلا طرش ىلع رازبلا هاور «ربكأ يناوضر لاق ؟انتيطعأ امم ريخ ام اًَّبر اي :اولاق ؟؟ديزأف

 نأ نيبو موقلا نيبامو ءامييفامو امهُنينا ةّضف نم ناتنجو ءامهيفامو امهُثينا بهذ نم نانّتج» : هلع هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىموم يأ نع نيحيحصلا يف ءاج /؟ :ةيآلا

 .«ندع ةّنج يف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر لإ مهر ىلإ اورظني



 :يقفانملاو َراقكلا دهاج ىبنلا اهمأ اياه :ا/
 هللا لص ةلوسر ىلاعت ّرمأ «ميبيلع ظلغاو يلة لو رعد نيناخاو ردك او يبل ع و

 0 2 ظلغأو نيقف لورق 2 ا ٍجىَتل 155 نيقفانملاو رافكلا داهجب ملسو هلاو هيلع

 م شل 1 و و ع نمل ةحانج ضفخي نأب ُهّرمأ 6 «مهيلع ةظلغلاو
 هّللأيبكم 07 ُريِصَمْلاَسْن َّ و منهج مهدوامو رافكلا ريصم نأ هربخأو نينمّؤملا نم هعبتا
 200007 2م سس ل خ2 هي ب نوفلحي» :1/4 ةرخآلا يف راثلا ىلإ نيقفانملاو
 ويا اقدقل أوُل َقآَم تلزن «رفكلا ةملك اولاق دقلو اولاق ام هللاب

 0و [مهلنع نا الإ أومن ل : ملوسوو نامه مَ احل أومَقَت وأ 5 اًميَأوَُمَهَو ينجم ًالجر نأ كلذو [لولس نبا] يأ نبا يف

 م 9 م حربأ مت 0 < لك خا ع ع را م 0 2 57 وع و ِج 1 1 لاقف ؛يراصنألا ىلع ينهجلا الَعف ؛يراصنأو
 دعي اَولوتيِنِإ اوم اريخ كاي ويوسيذإل ولضفنِم الأ :راصنآلل [نيقفانملا سأر ناكو لولس نبا]

 نئل :لاقو ءكلكأي كبلك ْنمَس :لئاقلا لاق 035 ِفَمْهاَمَو ورأوا لأ ىفاميلأ اًباَذَع مّ :

 َِيَلَه ادهم يو © )رضاك لوم ينيب لذالا امنم زعالا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر
 200006 3 ىلص يبنلا ىلإ نيملسملا نم لجر اهب ىعسف
 9 َنيِحِلَصل انتو ٌنقَدِصمَل -ه يضف ماتا ٌلعجف «هلأسف هيلإ لسرأف ملسو هلاو هيلع هللا
 هرج ع6 000 هت .ةيآلا هذه هيف هللا لزنأف ءهلاق ام هللاب فلحي

 تور لضمه :تاَءاّملف دعب اورفكو رفكلا ةملك اولاق دقلوإ#
 اوقلخاامي أمي مَتوَفْلي مون لِ ! يولع ف د مجفعَأم ) اس هلأوهبلع هلل لص هلا لوس لعق ا اًقاَعِ 0 يأ نبا مه «اولاني مل امب اوُمهو مهمالسإ ه ميرو جسر | ريل وء ل »رس هوس >

 اويل © 00 رونُِكَيأوناكحامِيَوهوُدَعَواَم هَل ىلص هللا لوسرب اوني نأ اوُدارأ [اَل كلذو]
 ْردَلَعَدَلأَكَناَو دْهدَوْجَحَوْمْهَرِو ملكيه ص «(هلضف نم هلوسروهللا مهانغأ نأ الإ اومقن لرد( كو ةطر جي كس لع وا ب 1 اموؤ# .هوح رطيف هملحار ملسو هلاو هيلع هل
 | ,١ #ب ,١ 31 0 هلأ مما | بند مه اوسرلل امو 7 هم حج  وويكم انغأهللا نأ الإ بنذ مهدنع لوسرلل ام

 نص َيِعَو 2 058 هيلع هللا ىلص لاق 5 «هتداعس نميو هتكربب

 لدول اَوِتاَقَدَّصأ ف : َنيِنِمَوُمْلَ اللص كدجأ ملأ» :راصنألل ملسو هلآو
 رمح 1 9 م و 2112 201 رم موج اس رب 7 م عل سو «يب هللا مكفل نويرعتم منكو يل | ماتهف هللا مكفلاف نيقرفتم متنكو ؟يب هللا كادهن

 0 م 0 ميلا باَذعطومبتم و هللا خس ممن ورح سفر هدهج كرابت هللا مهاعد مث .(يب هللا كانغاف ةلاعو

 59 كي اوُبوُعي نإفإ# :لامقف ةبوتلا ىلإ ىلاعتو
 يف أهبأ ًاباذع هللا ْمُهْبَذعُي اولوتي نإو مهل ًاريخ

 ضرألا يف مهل اموإ» راغصلاو ناوهلاو باذعلاب ةرخآلاو ءّبغلاو مهاب ايندلا يف ًاهلأ ًاباذع ُهللا مهبّذعي مهقيرط ىلع اورمتسي نإو «ةرخآلاو ايندلا
 هللا هانغأ نيل ُةقاثيمو هدهعمللا ىطعأ نم نيقفانملا نمو هلل داع نم مهنموإ» :اله مهدجني الو مهدعسُي ٌّدحأ مط سيل هريصن الو يلو نم
 هب اولخي هلضف نم مُهاتآ اًملفإل ع0 ؛ىعدا اهف قدص الو لاق امب ىفو امف «نيححاصلا نم َننوكدلو َنَدَصََ هِلضف نم اناتآ نيل هلضف نم

 موي ىلإ مهولق ينإ» نكس 4ًقاقنإل ٌعينصلا اذه «مُيبقع ًافإط :الا/ [مالسإلا نع اوُضرعأو ,هتعاط نع اًوُلوت] 4نوُصرعم مهو اوأوتو
 يف ؟ ؛مهبذكو دعولا مهفالخإ ببسب مهبولق يف قافنلا مهبقعأ (هودعو ام هللا اوفلخأ امبإ» «ةمايقلا موي لجو ّرعهللا اوقلي موي ىلإ # هنوقلي

 ريخُي «مهاوجنو مهّرم ُملعي هللا نأ اوُملعي ملأ :9ل8 هَناَح َنمثْؤا اذإو «قفلخأ َدَعَو اذإو «ٌبّذك ثّدح اذإ :ثالث قفانملا ةيا» :نيحيحصلا

 مهزلو مهيع نم ٌدحأ ملسي ال نيقفانلا تافص نم ًاضيأ اذهو 8 «بوُيغلا ُمالع هللا نأوإ» «مهرئامضب ملعأ هنأو ىفخأو رشا ملعي هنأ ىلاعت

 نع ينل هلا نإ : اولاق ريسي ءيشب ءاج نإو هِءاَرُم اذه :اولاق «ليزج رلامب مهنم ٌدحأ ءاج نإ ؛مهنم نوملسي نوقّاصتملا الو ىتح لاوحألا عيمج يف

 «لمعلا سنج نم ءازجلا ْنأل ؛نينمؤملاب مهئازهتساو مهعينص ءوس ىلع ةلباقملا باب نم اذه «مبنم هللا َرْخَس د مهنم نورَخ سيف .اذه ةقدص

 .ةرخآلا يف ممل ٌباذع مهوإ» ءايندلا يف نينمؤملل ًاراصتنا مهنم ّرخس نم ةلماعم مهلماعف

 مس يف لمجلا جلي ىتح اهحير نودجيالو ةنجلا نولخديال ًاقفانم رشع انثا يباحصأ يف» :لاق هنأ ِمُقيَع يبنلا نع ةفيذح ينربخأ :لاق رساي نب رامع نع ملسم ىور ا/* :ةيآلا

 001١| ج ريثك نباأ .«مهرودص يف مجني ىتح مهفاتكأ نيب رهظت ران نم جارس ةليبدلا مهكيفكت مهنم ةيناث :طايخلا



 هع ركل

 ٌةَوعَتَس كر فمَتتتنإ جل َرْمَتنَم زينتا
 -هلوسرو هَلَأِبأَو هك جما كِل لسع ترف

 توفل عم 3 يو يقسو ىو
 وَما دِه سمسم

 لفت لالا دن ةاوي نقا
 ارك كَل والفك كضيف () َنوُهَفْشيأ ناكل ارحم
 ٍةَََط لمَ 007 ويسكي أونا اَمِيءآَرَج

 نّلو ادب َم مو دع نل لُثَف جورخُدِل كو ىلا دعس َهوْنَم

 اول يوما ٠ ضرس ردع عمو 23

 مكن الوأذبأ َتاَم معَ دو رح ع ْلَض الو (© 5 | َنيِْلأَمَم
 2 حر س6 ل اس ل و أ 2 حس مر

 وقف مهوأناَمَو د ءولوُسَرو هو أ ورَفك مورق لَ
 مبدعين ديرب اَمس مه دلو وجبر ©

 جاهظاس ماوي 110 سحاق ص

 0 كيك فر جف قهزتوايذلا

 0 أودِهِنجَو هي أوُِماَءْنَأ روس

 09 يرحل لك زكأرلاكو مهن لوطا
2 
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 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هّيبن ىلاعت ربخُي ١

 هّنأو رافغتسالل ًالهأ اوسيل نيقفانملا ءالؤه ْنَأب

 مهل هللا ٌرفغي نلف ةّرم نيعبس مهل رفغتسا ول
 ةّدامل امسح تركُذ امّنإ نزنيعبسلا نإو

 ًةغلابم نيعبسلا ركذت برعلا ّنأل ,رافغتسالا

 هبضغ دش نم ىلاعت لاقو .ديدحتلا ديرت الو

 مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع ٌءاوسإل :مهلع
 .[5/نوقفانملا]#مه ل هللا ٌرفغي نل مهل ٌرفغتست

 هللاو هلوسرو هللاب اورفك مهتأب كلذإ»

 حرف 6١: #نيقسافلا ّموقلا يدي ال
 دعب وللا لوسر فالخ مهدعقمب نوُفّلخملا

 نأ اوهركوإ» كوبت وزغ يف هجورخ
 ليبس يف مهسفنأو مهاومأبإ هعم 4(اوُدِهاَجُي
 يف اورفنت ال ضعبل مهّصعب 4اولاقو هلل
 ناك كوبت ةوزغ يف جورخلا ْنأ كلذو كرا

 راقلاو لالظلا بيط دنع ّرحلا ةدش يف

 اميلإ نوريصت يتلا «متهج زانإلل مهل «لقزل
 نم هنم متررف اَمِ «ارح دشأإ» مكتفلاخمب

 ىلص هللا لوسر لاق :نيحيحصلا يفو را
 اهنودقوت يلا مدا ينب ب رانا :ملسو هلاو هيلع هلللا

 :87 (متهج ران نم اءزج نيعبس نم ءزج

 ايندلا تعطقنا اذإف «اليلق اوكحضيلفإ»

 ًءاكب اوفنأتسا لجو ّرع هللا ىلإ اوراصو
 «نوبيسكي اوناكامم ًءازجإ» .ًادبأ عطقني ال

 نم هللا َكّدر هللا َكعَجَر نإفإ» :8*
 انثا اوناكو «مهنم ةفئاط ىلإإ» هذه كتوزغ

 كعم «جورخلل َكوُنَوأتسافإ ًالجر ريشع

 ًادبأ يعم اوجرحت نل لقفل ىرخأ ٍةوزغ ىلإ
 «ةبوقعو مه ًاريزعت أودع يعم اوُلَباقُت نلو

 عم اوُدُعْفاَفل .اهدعب ةنسحلا ةنسحلا باوث نأ م اهدعب ةقيسلا ةكّيسلا ٌءازج اذهو 4ةّرم لّوَأ دوعقلاب مُتيِضَر مكنإ» : :هلوقب كلذ ّلَلع مث
 تام اذإ مهم ذأ لع يلصييال ذو هناا نم اوي أ ءاسو هاو هيلع ثلا ىلص وسرد لاعت هلل رمأ م85 ةازغلا نع ء الغ نينا «نفلاخا

 «لأسُي نآلا هّنإ تيبتلا هل اولأساو ىيخأل اوفختسا» :لاقو هيلع فقو تيملا نفد نم ٌغرف اذإ ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا ١ لوسر ناك :لاق

 مهو مهُسفنأ قهزتوإ» .ةرخآلا يف اهم مهيذعُيِل لا ديري امن ةايحلا ف مهذالوأ الو مهاومأ كبجعُت الو :هريدقت رخاوملاو مّدقملا نم اذه :مه

 اذإوإ» :85 هيف مه ايف مه جاردتسالا باب نم اذهو .مهباذعل ّدشأو مهل ىكنأ كلذ نوكيل رفكلا ىلع مهتيمي نيح مهتيمي نأ ديري «نورفاك

 مهنم لّْوَطلا ولوأ َكَنُدأتسا هلوسر عم اوُدِهاجوهللاب اونما نأإ» «[نوقفانملا للعتو «ةباجالا ىلإ نونمّؤملا بدتتا] ,4هللاب اوُئماآ نأ ة ةروس تلزنأ

 .ةعّسلاو ةردقلا دوجو عم داهجللا نع نيفلختملل ًاًماذو ًاركنم [كلذ] :ىلاعت لوقي « نيدعاقلا عم نكن اَنْرَذ اولاقو

 .«هيلعن ةرارح نمهغامد يلغي ران نم نيلعنب ٌلعتني ةمايقلا موي ًاباذع رانلا لهأ ىندأ ّْنِإ» :لاق :هْيي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس ينأ نع ملسم لاق م١ :ةيآلا
 عطقنت ىتح لوادج ابنك مههوجو يف مهعومد ليست ىتح نوكيي رانلا لهأ نإف اوكابتف اوكبت مل نإف اوكبا ساتلا اهّيأاي» :لوقي هع هللا لوسر تعم :لاق كلام نب سنأ نعو

 | ج ريثك نباأ .«ترحل اهيف تيجزأ ًانفس نأ ولف نويعلا حرفتف ءامدلا ليستف عومدلا



 ««فلاوخلا عم اونوكي نأب اوصل 7

 ءاسنلا عم دوعقلاو راعلاب مهسفنأل اوضرو

 عقو اذإف «شيجلا جورخ دعب فلاوخلا ْنُهو
 اوناك ّنمأ ناك اذإو «سانلا نيجأ اوناك برحلا
 «مهءولق ىلع عبطو» مالك سانلا رثكأ

 عم جورخلاو داهجلا نع مهفركت ببسب

 هللا ليبس يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 مه ٌحالص هيف ام «نوهقفي ال مهف)»
 84 هوبزتجيف مه ةّرضم هيف امالو «هولعفيف

 لع ُهَءانُث نيبو نيقفانملا َّمَذ ىلاعت ٌركذ امل

 نكلو» :لاقف «مهترخأ يف مه امو نينمؤملا

 مهلاومأب اوُدَماَج هعم اونمآ نيذلاو ٌلوسرلا
 يهو] ««تاريخلا ممل كئلوأو مبسفنأو
 «نوخلفملا مه كتلوأوإ» ء[نيَراَّدلا عفانم

 اهتمت نم يرجت ِتاَنَج مه هللا ّدعأل» 8
 يف ةرخآلا رادلا ين ابيف نيدلاخ ٌرابمألا
 كلذإ» ىَلُعلا تاجّرّدلاو سوُدْرِفلا تاتج
 يود لاح ىلاعت نيب مث :4 ٠ «مظعلا زوفلا
 هللا لوسر اوؤاج نيذلا داهجلا كرت يف راذعألا

 ىهيلإ نورذتعي مم هلاو هيلع هللا لص

 نم م نورّذَعْلا ءاجوإ .ةسسدملا لوح نم

 ملف اورذتعاف اوزاج ؛4مه َنْدْوُيَل بارعألا
 هللا اوُبذك نيذلا دعقو# .هللا مهُرَذَعُي

 نع بارعألا نم نورخآ دعقو 4ُهَلوسرو
 «ميلألا باذعلاب مهدعوأ مث «راذتعالل ءيجما

 ٌباذع مهنم او رفك نيذلا ٌبيِصْيَس» :لاقف
 يتلا ٌراذعألا ىلاعت َنّبب مث 9١: 4«ملأ

 هنمو «داهجلا يف دالجلا هعم عيطتسي ال يذلا فعضلا وهو هنع كفني ال صخشلل مزال وه ام اهنم ٌركذف «لاتقلا نع اهعم َدَعَق نم ىلع َجّرح ال

 ءالؤه ىلع سيلف ؛برحلل زيهجتلا ىلع ردقي ال هرقف ببسب وأ جورخلا نع هلغش ضرم ببسب ضراع وه ام هنمو ءاسهوحنو ءجّرَعلاو ىَمَعلا
 «محر د ٌروفغ للاوإ» ءاذه مهاح يف نونسحم مهو «[مهذخاْؤُم ىلإ] «4ليبس نم نينسحملا ىلع امإ» «مهدوعق لاح يف اوُحَصنو اوُدَعق اذإ ٌجَرَح
 راصنألا نم رفن ةعبس مهو ء[ًاضيأ ٌحَرَح ءالؤه ىلع سيل :يأ] ,4هيلع مكلمأ ام دجأ ال تلق ْمهَلمحتل َكَْأ ام اذإ نيذلا ىلع الو : 5
 مكلمأ ام دجأ ال» :لاقف [داهجلا ىلإ مهلمحي نأ هنم اوبلط :يأ] ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولمحتساف « ةجاح لهأ اوناك مهريغو

 ًاماوقأ ةنيدملاب متفلخ دقل» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاق مهيفو «نوُقُِي ام اودي الأ ًانَرَح عْمَدلا نم ضيفت مهيأ اَولَوَت هيلع

 «ليبسلا امنإإ : 417” نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأ .ةيآلا أرق مث .«رجألا يف مكوكرَش دقو الإ الين مي الو ًيداو متعطق الو ةقفن نم مقفنأ ام

 ري يظل لت فلعل تاؤكيظ اش
 م زك تلون صرايكلا# رقت

 تاَريَحَل ل كيو يأن ايام 0
 ريس

 ٍتَنَج مكه هَ هلاَدعأ © 44 نوحلفملامه

 06 طلال كليك

 أ دك زدت ويل نارغألا تي نورّذعمْلا
 هويه سد

 ةيلأ ادعي ماورد يلا ُبيِصْبَس 2 7 ُةَلوُسَرَوَهّللأ
 بلصيس

 يلا 1و لا 1 ٍءاَمَعُضلْاَلَِعَسَتَل ()

 أ رت سس يي رولا سس أ
 وسمو يأ حَساذإ جوخ توففتلم وذل

28 1 3 70 7 
 () ٌةِيحيروُفَحْهَلَأَو ل بيس نمنح تيِنسحَمْلاَلَعاَم

 لجأ آ[حكَمُق هلم ك ذآ اإل 15
 هو

 ءامومس رجا .ي مولر عجم 6 هدي كَ هه ا ع جسر
 عمدلا نم ضيقت هنسعاؤاولوته ِهّيلعمكحلجل ام

0 
1.١ 

 مو ف اوَحْلأَعَم

 .[مهاَعف ءوس نم ريذحتلا يف ديكأتلل مهركذ ٌررك .نوقفانملا دارملاو] ,«اينغأ مهو ٌكتونذأتسي نيذلا ىلع [مئأملاو ةبوقعلا :يأ]

 مهسبح معن» لاق ؟ةنيدملاب مهو :اولاق (مكعم مهو الإ ريس مترسالو ًايداو متعطقام ًاماوقأ ةنيدملاب ّنإ» :لاق كل نا لوسر نأ سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج 4 :ةيآلا

 ةشئاع نينمؤملا مأ نع ًاضيأ نيحيحصلا ينو . «اورفناف مترفنتسا اذإو هنو ٌداهج نكلو « «حتفلا دعب ةرجهال» : هع

 مهقاوسأ مد مضيع مهوأب فسخي فيك اهلل لوسراي :تلق «مهرخاو مهوأب فسخُي ضرألا نم ًءاديبي اوناك اذإف ؛ةبعكلا ُشيج وزغي» : هع هللا لوسر لاق :تلاق ابنع هللا يبضر

 كلل هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع ملسم ىورو .«مهتاّين ىلع َنوُتَعْبي مث مهرخاو مهوأب فسخُيو :لاق ؟مهنم سيل نمو [مهدصق ىلع اوسيل مهو مهوقوسي نيذلا]

 كاع هللا لوسر لاق : :ثلاق اهنع هللا ضر ةشئاع نع نيحيحصلا يفر رْذُعلا

 /١1 0 5١/ نيحلاصلا ضايرإ/ .(مُكلامعأو ْمُكبولق ىلإ رظني نكلو .كروص ىلإ الو ,مكماسجأ ىلإ

 رظنيال هللا نإ :



 2000 جار حس اسس 8 2 جس
 اردَحستاَل لمي زثعَجت 8 لإ تورزتعي

 22 ريتا

 ىَرْيَسَو مكراَعَأَنِم دل اناني لَك دو مح نوب نأ

 ِبْيَعْلَأ رعد ترودو ٌةوُسَرو مكمل ا

 نوثلشَبس (© َدوَمسرشْكاَمِي ْحْمَِيَب ودك
5-04 

 أوضح منَ 26 أوضرَحَتِل مهبل مث هلأ عكست هلل

 اك تبةَرَجْم مج هَجعُمتَوْأَمَودَجَر تا
 اف ةُمتَعْأَوَص 0 2 1 َنوُعِلَحي (9 توب 1-6

تقلا رمل سس طزبال 27 3 إف مهنعاوضرت
 فس 

 ريكس أدَدْحَلَاَكاَكَواَُكُدَم أباح © م هه آ حلها ل
0000 2 54 

 20 نكح عا او -هلوسَر لعمل لأم آم دودح

 ا را ب 0 يا ُقْفْساَم َذ هي دهس لل ه1 دم

 7 دصئرتنوامرغم 0

 َرِمَو 49 © يلع ٌعيِيَس 3 ُهَّلأَو أو وسلا ةَرِيآَد مهتم
 ظل هه سس يم هز - 07 3 2 1

 شي رجالا يلقب ث يفد ء دكا

 طر ع سر مسخ وع 1 هو دنع

 يقام الأ ل وسر أ ٍتدوُلَصَو هَل دنع ترف قفين
 رح رو يورو عج ره مم علمت عم :
 0 ا

 نك

 «مييلإ متعجر اذإ مكيلإ نورذتعيإ» :4 4
 ىلإ اوعجر اذإ مهّنأب نيقفانملا نع ىلاعت ربخأ
 «مهيلإ نورذتعي مهّْنَأ -وزغلا نم :يأ- ةنيدملا
 نل «مكل َنيؤُن نل اورذتعت ال لقإ»
 دق «ةرابخأ نم هللا انأبن دق ءمكقّدصن
 مكلمع هللا ىريسوإل :مكلاوحأ هلا انملعأ
 ايندلا يف سانلل مكلامعأ رهظيس 4ةلوسرو
 ةدابشلاو بيغلا ملاع ىلإ نوُدَرُت مث»

 مكلامعأب كربخيف 4نوملعت متنك امب مكتبي
 :58 اهيلع مكيزجيو اهّرشو اهريخ

 مييلإ مميلقنا اذإ مكل هللاب نوُفلحيسإ»
 ملأ مهنع ىلاعت ربخأ «مهنع اوُصرعتل
 مهنع اوضرعتل نيرذتعم مكل نوفلحيس

 اوضرعأف «سجر مه مينع اوُضِرع اف
 مهداقتعاو مهنطاوب ثبخل ءمش ًاراقتحا مهنع

 4 نوبرمكي اوناك امب ًءازج متهج مهاوأموإ»

 هللا ّنِإف مهنع اًوُضرتل مكل نوفلحيإ» : نا

 نع نيجراخلا «نيقسافلا موقلا نع ىضري ال
 ٌدشأ ُبارعألا# :91/ هلوسرو هللا ةعاط
 بارعألا يف نأ ىلاعت ربخأ 4ًاقافنو ًارفك

 مهرفك نأو «نينمؤمو نيقفانمو ًارافك
 الأ ٌردجأوإ» مهريغ نم مظعأ مهقافنو
 «هلوسر ىلع هللا َلزنأ ام دوُدَُح اوملعي
 لزنأ ام دودح اوملعي ال نأ ىرحأو [ٌقلخأ]
 هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور .هلوسر ىلعهللا
 ّنكس نَم» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص

 دواد وبأ هاورو «ثيدحلا افَج ةيدابلا

 ملع «مكح ملع ةللاوإ» .يئاسنلاو يذمرتلاو
 نيب مسق ايف مكح «ملعلاو َناميإلا ٌقحتسي نم

 رظتني « رئاودلا مكب صبرتيو# َء ةراسخو ةمارغ «ًامرغمإو هللا ليبس ف © قفني ام ذختي نَم بارعألا نموإ : 8م. ناميإلاو ملعلا نم هدابع

 رصنلا قحتسي نمب «ملعإل هدابع ءاعدل 4 ٌعيمس ةللاوإل ٠ ؛مهلع رئاد ءوسلاو مهلع ةسكعنم يه #ِءْوَسلا ةرث ئاد مهيلعإ» «تافآلاو ثداوحلا مكب

 مسقلا وه اذه 4لوسرلا ٍتاولصو وللا دنع ٍتابرق قفنُي ام ٌدختيو رخآلا مويلاو هللاب ُنمْوُي نَم بارعألا َنِموإل :49 نالذخلا قحتسي نّه
 نإ ! مه ٌةبوُ اهنإ لأ مهل لوسرلا ءاعد كلذب نوُعتبيوهللا دنع اهب نوُبَرقتي بر هللا ليبس يف نوُقفنُي ام نوذختي نيذلا بارعألا نم حودمملا

 .« محو ٌز ٌروفغ هللا نإ هتمحر يف هللا ْمُهَلِخدّيس» مهل لصاح كلذ

 .(نعتفا ناطلسلا ىنأ نمو «لفغ ديصلا ٌبتا نمو اًمَج ةيدابلا نكس نم» لاق كَم هللا لوسر نع سابع نبانع دمحأ مامإلا ىور 48 - 817 :ةيآلا
 عزت هللا ناك نإ كلمأو» : يع هللا لوسر لاقف لبقنام هللاو انكل اولاق معن :اولاق ؟مكنايبص نولبقتأ :اولاقف هع هللا لوسر ىلع بارعألا نم سان مدق :تلاق ةشئاع نع ملسم ىور

 /7 87/9 ج ريثك نبا/  .«ةمحرلا كيلق نم» ةياور يفو (ةمحرلا مكنم

 ٍّيأ :ٌتلق (هليبس يف ٌداهجلاو هللاب تاميالا» : :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ !هللا لوسراي تلق :لاق ةدانج نب برنج رذ يلأ نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ىور 48 :ةيآلا

 !هللا لوسراي :تلق [ةعانصلا ىلع ردقيال فيعضل يأ «قرخأل نصت وأ ءأعناص يعيد :لاق ؟لعفأ ل نإف :ٌتلق أن اهرثكأو اهلهأ دنع اهّسفنأ» :لاق [قتبلا يف يأ] لضفأ باقرلا

 نأ ولو ًائيش فورعملا نم نرقحتالا : : هلع هللا لوسر لاق :لاق ٌرذ يبأ نع ٍملسم ىورو ٠ «كبسفن ىلع َكنم ةقدص اهّنإف ,ساّثلا نع َكَّرَش ٌفكت :لاق ؟لمعلا ضعب
 .«حاَر وأ اَدَغ املك الز ةّنمجلا يف هل هللا ّدعأ «حار وأ دجسملا ىلإ اَدَغ ْنَم» : لع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ىورو . « قيلط ٍهجوب كاخأ ىقلت

 ضعب نع ٌتفعض نإ ٌتيَأرَ



 نيرجاهملا نم نولّوألا نوقباسلاوإ» ٠٠
 نع هاضر نع ىلاعت ربخي «راصنألاو

 ناوضرلا ةعيب كردأ نَم راصنألاو نيقباسلا
 ٍناسحإب مهوُعبتا نيذلاو» ةيبيدحلا ماع
 مهلاعفأ نم هيف ايف :يأ] .«مهنع هللا يضر

 ل ذِإ تاوُفَه نم مهنع ردص اهفال ءمهلاوقأو
 مه ٌدعأوإ» .[مهنعهلا يضر نيموصعم اونوكي
 ادبأ ابيف نيدلاخ رابعألا اهتمت يرحت ٍتاتج

 نممو 5 «مظعلا زوفلا كلذ

 لهأ نمو نوقفانم بارعألا نم مكلوح
 نحن مهملعت ال قافنلا ىلع اودَّرَم ةنيدملا

 هللا تاولص ُهَلوسر ىلاعت ربخُي «مهملعن
 لوح نّمم برعلا ءايحأ يف نأ هيلع همالسو

 نوقفانم ًاضيأ ةنيدملا لهأ يفو «نوقفانم ةنيدملا

 .هيلع اورمتساو اوُنَرَم 4قافنلا ىلع اودّرم
 باذعو ءايندلا باذع «نيترم مهيلعتسإو

 اوفرتعا نا ٠١57 راتلا باذع

 نيب نيقفانملا لاح لاعت هللا نيب ال + «مموتذب

 اطلع ماتم ٌّرخآو ًالاص ًالمع اوطّلخإ»
 .هنارفغوهللا وفع تحت ءالؤهف كلتب هذه
 نينيعم سانأ يف تلزن تناك نإو ةيآلا هذهو
 «نيئطاخلا نيبنذملا لك يف ةّماع اهتأ الإ
 ٌروفغ هللا ْنِإ مهيلع ّبوتي نأ هللا ىمعإ»
 ةقدص مهلاومأ نم لخلل : ٠١ محر

 ةلوسر ىلاعت هللا ّرمأ اهب مهيكزتو مهرهطت
 مهلاومأ نم ذخأي نأب ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ا 3

 م هو حور م م 00 27

لَآَو ِراصنَأْلاَو َنرحْنهمْلا نم َنولَوأْل تروُفبَسْلَأَو
 نذْ

 7 01 عَ ا سس حج عصر 4
 دع ةنعاو تلا سهل ضر سحب مظوعبت

 أ امفَنيرِإدَح 1 ردهتأل ا اهَنَح ىرَصَب ِتَّنَك ول

 يلا تولع نكمو © ميلا رمل َكَ ه- جس جام أ هم 000
 ٌرهملَحتال قاَقَتِلَأَلَعأومَرَم ٍةَيِدَمْلاِل هَأَنِعَو َنوُقِفنتَم

 000 حس هد وو ب سب لس

 ٍباَنَعْلِإَس ات رودرب مث نيَنَرَم ميذَحْنَس ُهْمَلَكْنَخ

 مالَمَعْوُطلَح مفدي هرعت ورَحا 1200 يلي
 © ْعييوسلاَ ولع بويه 3 ىَسع يسرح و

 هلع نَصَو ا مكث ْمهَرُهَقَدَص يومَ َنِمْدُح

 العير 7 | ٌميَِعْعيِمَس مهو ف نكس َكتولَص
 0 00 أ

 مكمل كيأولمعلٍل غو )مسيل بَعد
 بعل 06 كلَ وبموُمْلأَومْوُسَرَو
 ملك تزطان نفت 26
 وك 9 و لع أَو 1 0 ملعب َمإ هللا 4
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001 
 نإو ماع اذهو ءاهب مهيكرُيو مهرهطُي ًةقدص

 ناك :ملسم هاور اك ءمحل رفغتساو مهل ٌعدا «مهملع لَصوإ .مهمونذب اوفرتعا نيذلا ىلإ مهاومأ يف ريمضلا [نيرسفملا ضعب :يأ] مهضعب داعأ
 ّنُكَس كتالص َنِإف .«ىفوأ يلأ لآ ىلع لص مهللا» :لاقف هتقدصب وأ وبأ هانأف «مهيلع ىَلص موق ةقدصب تأ اذإ ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا
 ٌدخأيو ٍهدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوُملعي مأإل : ٠١ 4 كلذ ىحتسي نمي «ملعإل كئاعدل «خيمس هللاوإط .راقوو مهل ةمحر «مه
 لقو» : ٠١85 4«محرلا ُباَرَتلا وه هللا نأوإ» يلحس اهو برغل طب م ا ننلا ةقدصلا لا لإ عي اذه ؟4تاقدلا
 لوسرلا ىلعو ىلاعتو كرابت هيلع ضرعتس مهلامعأ نب هرياوُأ نيفلاخملل ىلاعت هللا نم ٌديعو اذه «نونمؤملاو هَلوسرو مكلمع هللا ىَريَسق اولمعا
 ةمايقلا موي ةلاح ال ٌنئاك اذهو .4نولمعت متنك امب مكعبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نوُدرُتسو «نينمّؤملا ىلعو ملسو هلاو هيلع هللا لص
 نكلو «كاذ مهب لعف ءاش نإو اذه مهب لعف ءاش نإ هللا وفع تحت مه «مهيلع ُبوتي اَمإو مهيدي اَمِإ هللا رمأل نْوَجْرُم نورخآوإ : ١ك

 .هلاوقأو هلاعفأ يف مكحإلل «وفعلا قحتسي نمو ةبوقعلا قحتسي نمي «ملع ةللاوإ» هبضغ بلغت هتمحر

 فو ««ىَتؤأ يأ لآ ىلع لص مهللا» :لاقف هتقدصب يبأ هاتأف مهيلع لص موق ةقدصب نأ اذإ : كَم يملا ناك :لاق ىفوأ ىلأ نب هللادبع نع هحيحص يف ملسم ىور ٠ ء :ةيآلا

 :هتْبَع هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ دمحم نب مساقلا نع يذمرتلا ىور . كلج ْوَز ىلعو ِكيلع هللا لص» :لاقف «يجوز لعو لع لص هللا لوسراي :تلاق ٌةأرما نأ :رحخآلا ثيدحلا
 /+ 15/7 ج ريثك نبأ .دحأ لثم نوكتل ةرقلا نأ ىتح هَرْهُم م مك دحأ يري اك مدحأل اهيبْرُيف ؛هنيميب اهذخأيو ةقدصلا لبقي هللا نإ»

 د حلاص لمعب هرهد نم ةهرب وأ هرمع نم ًانامز لمعي لماعلا نإف هل محي مب اورظنت ىتح ٍدحُأب اوبجعت نأ مكيلعال» لاق كِل هللا لوسر نأ سنأ نع دمحأ مامالا ىوو © :ةيآلا



 رس 2-_ 42 3 أ |

 ًارارِض ًادجسم اوذحتا نيذلاوإ» :

 نمل اداصرإو نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو
 لوزن ببس لبق نم ةلوسرو هللا ٌبراح

 رصنت دق ناكو ,بهارلا رماع وبأ تايالا هذه 4 9 727 04 00 55
 مدق املف «جررخلا يف فرش هلو ةيلهاجلا يف اقم اوسرو هللا حبب برات داصْنِإَو َْؤْمْل

 2 2 1 3 هه 7# آ 2 7 ري رس حس ًّ سس >ح

 ارجاهم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توكل 2 نبت وسخلاإم أنك
 (ةيلاع ةملك مالسالل تراصو (ةنيدملا ىلإ عر 6

 ًاراف جرخف «ةوادعلاب ٌرَرابو ِهِقبرب نيعللا َقّرَش لوم 2 َلَعسِأدِحَسَمَ هيف مقتل (()
 هللا لوسر برح ىلع مهئلاميإ ةكم رافك ىلإ

 ٌدِجَسَمل ا 0-1

 د ماع اومدقف «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص و ل تيل ودفأسا نا أو يلع 1ك "ا هه

 0100 هر حس َةلَطْمْلا تحن ري وك »
 وبأ بهذو ناك ام نيملسملا رمأ نم ناكو أٌنمف د >7

 بتكو هدنع ماقأو (هرصنتسي لقره ىلإ رماع

 مهذدعي قافنلا لهأ نم هموق نم ةعامج ىلإ

 هللا ىلص هللا لوسر هب لتاقي شيجي مسيو

 «ًالقعم هل اوذختي نأ مهرمأو ملسو هلاو هيلع

 «ءابق دجسمل رواجم دجسم ءانب يف اوعرشف

 نأ هللا لوسر اولأسف اوؤاجو «هومكحأو هونبف

 وم سوو رار عدي ةءاقحم د 4
 ا 220

 ديالو هر راكي :جاَفُش لع
 برأي ىِذَ 8 مو مهن لاَرَياَل 3 4 جرسملباعل عرس 2

 تييلدطلامَوقْل
 عفوا خخ ل سا 8

 «هريرقت ىلع هيف هتالصب اوجتحيل هيف يلصي 7 ٌريكَعُرِبلَع هللاو مهبولق عطقتنا الإ َمهِبوُلَمِف

 ةدمتعا امو رارضلا دجسم ربخب ليربج لزتف 37 زو ومَأَو رهسفت حا 26 07 977

 «نينمّؤملا ةعامج نيب قيرفتلاو رفكلا نم هوناب متلوم | تيييزملا ب 0-0 ىرتشا هللاذإ
 ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف نلت فها دس ىف حس وليل لام جي م رجا جسم ره آذآ يآ 42 ع

 نإ َنْفلخَيلوط .همده نَم دجسملا كلذ ٍ مر رد دو

 «نوبذاكل مهنإ دهشيءللاو ىنسحلا الإ اندرأ رضا سوط 220002 2066
 هللا ىلص هل بم : مأدبأ هيف مقت ال9 :

 نع «كلذ يف هل ٌعبت ةمألاو ءملسو هلآو هيلع

 04 و كوك هَل رص 2 سر

 هللا سمعو ههَعي لووأْنَمَو نافل
 ىلع سسأ ةجسلإ .ًدبأ هيف ميقي نأ ُميِظْمْلْروَعْلأَوه َىَللَدَو وب مَحياَب لامع / ملا زوق أ وف 2 ره جمس

 هيف هيف موقت نأ قحأ موي لّوأ نم ىوقتلا

 ّبِحُي ُهللاو اورهطعي نأ نوُبِحُي لاجر 1
 ْنِإو .ءاملاب نوجنتسي اوناكو 4َنيِرَهَطْلا

 اًفْس ىلع هَناينُب سّسأ نم مأ ٌريخ ٍناوضرو هللا نم ىوقت ىلع َُناينُي سّسأ ْنَمُأل : ١8 بونذلا نم نورهطملا مهّنكلو ٌنِسَحَل ءاملاب روهطلا

 نمل ًاداصرإو ًارفكو «ًرارض ًادجسم ىنب نمو ناوضرو هللا نم ٌئوقت ىلع هناينب سسأ نم يوتسي ال !؟#متهج ران يف هب ٌراهماف راه ٍفْرج
 ٌحلصي ال 4نيماظلا موقلا يدبي ال لاو متهج ران يفإ» ةلاثم ةريفح فرط ىلع :يأ ءراه فرج افش ىلع مهئاينب امّنإف ؛هلوسرو هللا براح

 «مييرلق ٌعطقت نأ الإ «عينصلا اذه ىلع مهمادقإ ببسب ًاقافنو كش «مهبولق يف َةيِر اوَنَب يذلا مهنايبُب لازي الإل : ١١٠١ نيدسفملا لمع

 مهل ْنأب مهلاومأو مهَسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ : ليلا رش وأ ريخ نم اهنع مهتازاجم يف «مكحإل هقلخ لامعأب (ملع ةللاوإط ءمهتوم
 يف ًاقح هيلع ادعو نولتقُيو نوُلتقيف هللا ليس يف نولتاقُيؤ ؛هناسحإو همركو هلضف نم اذهو قنا مهل نأ «هليبس يف اهوُذب اذإ كلذو 4ةتحلا

 .داعيملا ٌفِلْخُي ال هّنإف ؟4دللا نم هداهعب قوأ نمو .ةميركلا هسفن ىلع هبتك دق هّنأب ٌرابخإو دعولا اذه ٌديكأت اذه «نارقلاو ليجنإلاو ٍةاروتلا
 .ميقملا ميعنلاو ميظعلا زوفلاب دهعلا اذهب ىفوو «دقعلا اذه ىضتقمب ماق نم ٌرشبتسيلف «ميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتسافإل

 .هب ىفوو دقعلا اذه لبق : يأ ؛هللا عياب دقف هللا ليبس يف لمح نّمو

 ًاريخ هدبعب هللا دارأ اذإو ءأحلاص ًالمع لمعيف لّوحتي مث راَنلا لخخد هيلع تام ول ءّيم لمعب هرهد نم ةهربلا لمعيل دبعلا نإو نيس ًالمع لمعيف لوحتي ىتح ةنجلا لحد هيلع تام ول *

 /؟10//ج ريثك نباا .«هيلع هضبقي مث حلاص لمعل ُهَقْفوُي :لاق ؟هلمعتسي فيكو هللا لوسراي :اولاق (هتوم لبق هلمعتسا



 مهنم هللا ىرتشا نيذلا ٌتعن اذه 5
 :ةليمجلا تافصلا هذبب مهلاومأو مهَسفنأ

 َتوُحَِسْلأ ل هر ودمي 1 ا ]آت تر ويب / نوكر اهّنك توب نم «نوبث 0 ذه <11 3 انلا ب نللا ٠ انتلا
 1 مهبر ةدابعب نومئقلا «نوثباعلا» شحاوفلل

 ما مهد

 فوم لَ ب تورمال أس رو دج 1 مروعا :يأت ,«نودماحلا» ءاهلع نيطظفاحم

 مم وو هتعاط يف هتمعن نوفرصملا ؛هئاضقب نوضارلا

 أول توظف ككاو ركح كلا نع بروهاكلأو لاح لك للعلا نودمحي نيذلا

0 
 نآاونما 3 برأ أوَيَتلل ص راكم 9 تيييؤملا رش تو نوغكارلا# «نوُكاصلا «دوخئاسلاإ» وا ا

 نع نوُماَتلاو فورعملاب نوُرِمآلا نوُدجاسلا
 ملم 00207 ع حل 7017 026

 ٍدَعَبِْم قرف لوو ءاكَولو نيكحرْتمْلل اوُرفْعَتَس ىلإ ممنودشريو هللا قلخ نوعفني «ركخملا
 21 وى 5 558 -و 0007 ركن نع مهو ع مهرماب 2 ىركنملا نع مههنو فورعملاب مهرمأبهللا ةعاط

 تراكامو امو 59 9 ويحل ٌبدَحْص 2 ارك كنا اذه ٍلمشي ناميإلا نأ «نيسؤملا رشبوإ»

 سا ب يت سم حاس 8 َة فلك

 م 2 ب و , نأ اوسآ نيذلاو يبنل ناك امإل ١ ٠
 20000000000 7 ىَبْرُق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل اوُرِفغتسي 000 0 مدس هلل عال و يع وم سي 0040

 - - ا ٌباحصأ ا ام دعب
 هس حر 006 اس حرس و ل آذآ 7 0 « محجل مهنأ مه نّيبت نم

 وحبه دهذإ لعب َدَحَبامْوَف رق لِلَ هللا تاكحامَرو 58 ةافولا بلاط ابأ ترضح ال :دمحأ مامإلا ىور

 هللا( ميل ءَيَس لحب هن[ وقتي اممهل حربي ملسو هلأو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع لخ 8 هر ل 0 9 06 42 1 هب سس د
 7 ماو 2 لق مع يأ :لاقف تّيمأ نباو لهج وبأ هدنعو

 نّيمُكَلاَمَو 50 مشو. ف ضال اَو توصل أَكْمَم رع هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك هللا الإ هلإ ال
 يآ را يم 7 بلاط ابأ اي :ةّيمأ ع نباو لهج وبا لاقف لجو
 ىلع هلل أتماَئدَكَل 0 ريِضالَو و نم هللا نود لع انأ :لاقف ؟بلطملا دبع لم نع بغرتأ

 لع را ص 12 04 هيلع هللأ اقف «بلطملا لَم
 ناش اراض 0 : لص يبنلا ل دبع

 وو (كنع ةنأ مل ام كل ٌنرفغتسأل» :ملسو هلاو

 هو 52 هرم اس حسا

 رف بولق ْعيِرَي داكامدمب لعبا نم ةَرسعلا يع نم يدبعال كّنِإم :هيف لزنو :ةيآلا تلزنف

 رج رب وعدد وعي ا 00 .هاجرخأ «ءاشي نم يدب هللا نكلو ٌتببحأ
 5 يحي فو ءر مهين بكعب رابفكلا ةالاوم ٌعطق تنُمضت ةيالا هذهو]

 0. ر ا [مهتيسو مهيح ةافغتسا ناك ام 5:1١١

 ةذعوم نع الإ هيبأل مهاربإ

 املف «دادنألا علخيو هللاب موي نأ ليلخلا م ميهاربإ دعو ميهاربإ ابأ نأ كلذو] مالسلا هيلع ميهاربإ هلا َرَذَع هنم ريت هلل ودع هنأ هل نيت اًملف هاَإ اهدعَو

 ْذِإ دعب ًاموق َلِضُيل هللا ناك امو ١ ١: © ءاعدلا يف ٌعّرضتملا :ُهاّوألا ملح ٌةاَوَأل مهاربإ نإ. [هل ءاعدلا كرتق هلل ودع هّنَأ ملع رفكلا ىلع تام

 هللا نإ ,نوقتي ام مه نيم ىتحإف ؛ةَجبحلا مهرلع تماق دق اونوكي ىتح ةلاسرلا غالبإ دعب الإ ًاموق ٌليضُي ال هنأ ةهركلا هسفن نع ىللاعت ربخأ (مُهاَده

 هدابعل ىلاعت هللا نم ضيرحت اذه «(ريصن الو يلو مولا ٍنوُذ نم مكل امو تيميو يبحُي ضرألاو تاومسلا ْكْلُم هل هللا نإ ١١5 4ملع ءيش ّلكب
 : ١119 هاوس مهل ريصن الودثلا نوُد نم مهل يلو ال هّلإف هئادعأ نم اوبهري ملو ضرألاو تاومسلا كلام هللا رصنب اوي مهنأو ءرفكلا لهأ لانق يف نينمؤملا

 كلذو «كوبت ةوزغ يف ةيآلا هذه تلزن (ةَّرْسُعلا ةعاس يف هوُعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاوإلل ملسو هلآو هيلع هللا لص 4يبنلا ىلع هل هللا بات دقل»

 نيد يف كشيو قحلا نع 4 مهنم ,قيرف ُبولق غيزي 5اك ام دعب نمإل ؛ «ءاملاو دازلا نم سمو ديدش ٌرحو ةبدجم ةنس يف رمألا نم ٍةّدش يف امملإ اوجرح مهن
 يف ُكَدّوع دق هللا ْنِإ هللا لوسر اي :لاقف قيدصلا ركب وبأ ءاجف ؛مهوزغ يف ةّدشلاو ةقشملا نم مهلا يذلل باتريو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ركسعلا تزواج اهدجن ملف رظنن انبهذ مث ,مهعم ام اًولمف تنكس مث تلطهأف ءامسلا تلاس ىتح اَمُهَعَمَج ري ملف هيدي عفرف ءانل ٌعذاف ًاريخ ءاعدلا

 .«ميحر ٌفوُؤَو مهب هنإإ» مهّبر ىلإ ةبانإلا مهقزر 6 مهيلع بات مث
0 

 8 عرضتملا» :لاق ؟هاّرألاام هلل لوسراي :لجر لاق سلاج هلم 6 يبا انيب :لاق داحلا نب دادش نب هللادبع نع ريرج نبا ىور 11١ 4 :ةيألا

 /؟55/؟ج ريثك نبا/



 اذإ ىتحا ذلا ةثالثلا 18 5000 2000
 ىتح اولُح نيذلا ةلالثا ىلعو) : ما 5-0

 تقاضو َتَبْحَر امب ضرألا ميهيلع ٌتقاض

 1 5 ها هوسو 0

 مه :ةئالشلا ءالؤهو «مهشفنأ ميهلع ضر مولع َتفاَصاَدةَوَح اوفلخ ترزلا ةثالثلا لعو
 «يرماعلا ةعيبر نب ةرارمو «كلام نب بعك 7 وذ

 7 نامل سام 4 11 هه 0 ل ا ل

 ءراصنألا نم مهلكو «يفقاَولا ةّيمأ نب لالهو ًاَحَلَماَل نأ أونظَو مهسفن هنأ هجلَع ٌتقاَصَو ٌتَبْحَراَمي

 / ٍِ 9 و هَ هو راسا 2 م 7 ءاردب اودهش دق اوناكو .كوبت ةوزغ يف اوفلخت

 نع ملسو هلآو هيلع هللا لصدلا لوسر ىبع باول اوه هَل ويونس م هيلع ب اََرْث هيلا هَنأَنِم

١ 

 يسفن يل تركنت ىتح ادن اورّيغتو «سانلا حم اونو هنأ وأم تيضزلااعا ميج انبنتجاف :كلام نب بعك لاق ىيهمالك ب هيأ وثتأأ هما ركاب ب 94
 .فرعأ ثنك يتلا ضرألا يهامف ضرألا ١ مُيَوحنَمَوَةَسِدَمْلاِل هلام اإل َنيِقِددَّصل
 يابحاض اّمأف ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثبلف 2 رخل 010 1

 انأ اّمأ نايكبي امهتويب يف اًدعقو اناكتساف مشبب وكل ِلوُسَر نعاوقلَحَسينَأ ٍباَرحدْلاَنم
 عم ةالصلا دهشأ تنك مهدلجأ تنكف وو 2 يداوم مخ ع اي
 انل لُمك املف ءدحأ ينملكي الف نيملسملا 20

 انم ىللاعتهللا ركذ يتلا لاحلا ىلع ةليل نوسمخ لكَ 2 هكا 8

 :هتوص ىعأب لوقي ًاخراص تعمس تبحر 0 يس ل مكي تكلا دبِوُدَعْن م بول اَنيكَرَنُكحَلا امب ضرألا تقاضو تقاض دق 2و 5 ع 0000100 م

 ١ : 'ش 00 تييستشلا+ أرجأعيِضي هدأ ملك امعهب نأ ٌتفرعو ًادجاس تررخف ء«بعك اي نشب - وع 2 4” هس سا ا
 ءانيلع ةبوتلاب لجو ّرع هللا نم جرفلا ءاج دق 0-3 0007 8 2 0 وى 2

 نأ اوتظوو» ,ةيآلا هذه ىلاعتُل لزنأو دالو ةرييكحالو ةَرِجَص ةقفن توقفي و

 اوُبوُتيِل مهيلع بات مث هيلإ الإ هللا ىلإ أجلم ال , م 2482882 ع 7 مد

 اهيبأ ايإ» ١١15: «محرلا ُباوَتلا وه هللا نإ اناس هللامهي رخل م َبيح الإ ايِداَو

 «نيقداصلا عم اونوكو هل اتا اونمآ نيذلا ١ نت كسار زل تاكا 4 لت
 هلهأ نم اونوكت قدصلا | اوُمزلاو اوقدصا ماو عه سس رو رم

 جرعو اجرف مكل لجو هكلاهلا نم اجت نزل فوم هَ الط َمُوْنَعٍةَفْو لكَنَرَكَ
 مهوح نّمو ٍةنيدملا لهأل ناك ام » : ١ 1 ودوم موك ر 07 0 جرجس حس

 الو هللا لوسر نع اوَُلختي نأ بارعألا نم 2529 1 1
 ىلاعت هللا ٌبتاعُي «هسفن نع مهسفنأب اوبغري 55

 هلاو هيلع هللا لصوللا لوسر نع نيفلختملا

 يهو «ةصمحخت الوإل بعتلا وهو 4«ٌبَصن الوإ» شطعلا وهو 4أمظ مهبيصُي الإ :مهنأل رجألا نم مهّسفنُأ اوُصقن مهن ؟كوبت ةوزغ يف ملسو

 هذهب 4م بيك الإإ» ةبلغو ًارفظ 4ألين مهودع نم نولاني الو مهّودع ٌبهرُي ًالزنم اولزتي (ٌرافكلا ظيغي ًانطوَم نوؤطي الوإل ةعاجما

 ٌةريغص ةقفنإل هللا ليبس يف ةازغلا ءالؤه (نوُقِفنُي وي الوو# : ١١١ 4نينسحنا ّرجأ ُعيضُي ال هللا َنإإ «ليزج ٌبارث خاص لمع هبإ» لامعألا
 اموإ» : ١7 (نولمعي اوناك ام َنسحأ هللا مُهتزجسيل مه بي الإ ءادعألا ىلإ ريسلا يف (أيداو نوعطقي الوإ ًاريغص الو ًاليلق (ةريبك الو

 ىلص لوسرلا عم اهلك ءايحألا ريفن نم ىلاعت هدارم نايب اذه 4نيذدلا يف اوقفت ةفئاط مهنم ةقرف لك ني رف الولف ةفاك اوٌرِفنيِل نونمؤملا ناك

 هّنَأ ًاضيأ كلذب ينعيو ٠ .ك4نوُرَذَْحَي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اوُرِذنيِلو» «يحولا نم لزتي امب نوجراخلا هقفتيل ملسو هلاو هيلع هللا

 .سانلا مظعم هعم دعق ايارسلا ٍترَسَق ّدعق اذإ نكلو ءٌدِعاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا يبنو ًاعيمج اورفني نأ نيملسملل يغبني ال

 اهسالحأب ريعب ةئام لع هنع هللا يضر نافع نب ناهع :لاقف ةرْسُعلا شيج ىلع ٌتحف هم هللا لوسر بطخ لاق يملسلا بابح نب نمحرلادبع نع دمحأ مامإلا ىور ١ :ةيألا

 لوسر ٌتيأرف لاق .اهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ةئام لع :نافع نب ناثع لاقف «ٌتح مث ربدملا نم ةاقرم لزن مث لاق ءاهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ريعب ةثام لع : :ناؤع لاقف ءّتح مث :لاق ءاماقأو

 .!!«اذه دعب َلمعام َناثع ىلعام» [بجعتملاك هدي ثيدحلا يوار دمصلادبع جرخأو] اهكرحي اذكه هديب :لاق هن هللا

 /0/9٠4ج ريثك نبا|



 نيذلا اوُلَباَق اونمآ نيذلا اهيأ ايل :

 نينمْؤملا ىلاعت هللا رمأ «رافكلا نم مكتولي
 برقألاف برقألا «ًالّواف الّوُأ رافكلا اولتاقُي نأ

 ىلص هللا لوسر أدب اذهلو «مالسإلا ةزوح ىلإ
 ةريزج يف نيكرشملا لاعقب ملسو هلاو هيلع هللا
 ةكم هيلع هللا حتفو مهنم غرف املف «برعلا

 رييخو رجهو ةماهلاو نملاو فئاطلاو
 ءايحأ رئاس لجخدو ءاهريغو تومرضحو
 لهأ لاتق ين رش ًاجاوفأ هللا نيد يف برعلا

 اوُدجيلوإ .مورلا وزغل زهجتف «باتكلا

 هللا نأ اوُملعاوإ» ميرلع مكنم 4ةظِْع مكيف
 هومئيقتا اذإ | مكعما هللا ْنِإ :يأ 24 نيقتملا عم

 م مهن ٌةروس تلزنأ ام اذإوط 145

 «أناجإ و هذه ُهَتَداَ مكي لوقي نَمإ» نيقفانملا

 اونما نيذلا اًمأفإ .ضعبل مهضعب لوقي

 ةيآلا هذه ,«نورشبتسي مهو ًاناميإ مهتدازف
 صقنيو ديزي نامبإلا نأ ىلع لئالدلا ربكأ نم
 4 ضرع مسولق يف ٍنيذلا اًمأو)و ©

 ًاكش «مهيمجر ىلإ أَسْجِر مهدازفإ» كلش
 ©« نوّرِفاك مهو اوتاموإ» مسير ىلإ ًاسيرو
 لك يف نوفي مهنأ نوري الوأ» : لا

 نوُوُعي ال مثإط نوربتخُي 4نيترم وأ ٌةَرم ماع

 مهونذ نم نوبودي ال نوُركّذي مه الو
 مهّضعب َرَظن ٌةروس تلزنأ ام اذإوإ» : ١

 نوقفانملا تفلت «دحأ نم مكاري له ضعب ىلإ

 نم ماري له [بعرلا ٌرظن] ضعب ىلإ مهضعب
 دمحم ىلإ هلقنيف اذهب متملكت اذإ] ؟رحأ

 ةالصلا هيلع هتّوبنب مهنم لهج كلذو

 نم ءاشي ام ىلع هعلطُي هللا ْنَأو مالسلاو
 ٍتوديرب الو همهفل نودصقي الو ُةباطخ هللا نع نومهفي ال «نوهقفي ال ٌموق مهنأب مهتولق هللا فرصإط قملا نع اولوت اوُقرصنا مثإط «[هبيغ

 دج نم ًالوسر مههلإ لسرأ امب نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا نم (مكسفنأ نم لوسر مءاج دقلإل : لقوا

 «محر ٌفوُؤَر نينمؤملابإط .مكيلإ يورخألاو يويندلا عفنلا لوصوو مكتياده ىلع 4مكيلع صيرحإل اهيلع قشيو ُهَمأ ٌثنعُي يذلا ءيشلا هيلع
 وه الإ هلإ ال قاكدثلا «وه الإ هلإ ال هللا ّيبسح لقفإلا «ةلماشلا ةلماكلا ةرهطملا ةميظعلا ةعيرشلا نم هب , مهتتج امع عاَْلَوت نافل : لح

 ميظعلا شرعلا بر هّنأل هقلاخخو ٍءيش لك كلام وه 4مظعلا شرعلا بر رهو «[يرومأ عيمج ٌتضوف هيلإو ٌتدمتعا :يأ] 4« ٌتلكوت هيلعإب

 ردكسْلا تري كولي يأوي ويومين مك
 69 تقلا عماد اوفو َهَظْلِ هطول
 وذ هنداَر مكحْيأ ل ُلوُمَيِنَّممُهَنِمَمء روس َتلِْثأَماَدإَو

 نورس سيمت دانس[ ملأ مك ًمنميإ

 اجر هُم دانه ُشَرَممهبولق فرد أنو ظ

 نقم 99 تفرك ْمُفَؤاَمَوْرِهِسَجِرَلِ
 هب هه هس 1 00 نال هو هل حو

 من ئَكَرَمَ أ هرم راع لك ىف تر ْدَتْش مهن

 تل 0 ا و
 2 ؟ 2 اخ رض و

 سلس عب جد ا 2 هذ

 يك ففكا در

00 00 

 0 2 وع وعل
 1 ٍظ 2 ا بكور

 0 زعلا برومو كح ديلا
 0 نسف

02 60 

 .ليكو ءيش لك ىلع وهو «ءيش لك يف دفان ُهُرَدَقَو ,ءيش لكب طيحم هملعو «ىلاعت هللا ةردقب نيروهقم مهو «قالخلا عيمج فقس وه يذلا

 حاكن نم تجرتخ» لطم لاقو ةيلهاجلا ةالو نم ءيش هبصي مل لاق «مكيسفنأ نم لوسر كءاج دقل» ىلاعت هلوق يف هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ةنييع نب نايفس لاق 774 :ةيآلا

 /5 ١7/1 ج ريثك نبا/ .«حافس نم جرخأ ملو

 ُهاّمك الإ تارم عبس مظعلا شرعلا بر وهو ٌتلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح» ىّسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق ْنَم» :لاق ءادردلا يأ نع ءادردلا مأ نع دواد وبأ ىور ١79 :ةيآلا
 /4 ١ /؟ج ريثك نبا/ ١ .ركاسع نبا هاور «همهأام هللا

 رعي 4مانع ام هيلع زيزعإ» «مهتغل ىلعو مهسج



 هذه (مكحلا باتكلا ٌثايآ كلت رلا ١ كي يهد ش سنوُي ةروس ريسفت 1 ا دع انا افضل
 ٍسانلل ناكأإل :” نيبملا مكحم ا نارقلا تاي 3 و 3
 ىلاعت هللا ركني «مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ًابجع ميكا نسقزلا ولاول

 نيلسرلالاسرإنم رافكلا نم بجيعت نم ىلع 22 سبع سال َنَكَأ 3 يكل يتكلا تن تيل
 نيذلا ٍرشبو ساسلا رذنأ ْنأل «ءرسشبلا نم ةيعس ل هم يمر ر 2 اس عل

 لوألا ركذلا يف ةداعسلا مه تقبس نم (اونمآ ًاونماء تبذل اردو سان اردن مهم لجبل َنَصَقَأَن
 ايانسح ارجأ «وهئر دنع قذص دق مهذأ» > مس الرس بج يعل جرص س 2 0 للا سدو مع

 ٌرحاسل اذه نإ نورفاكلا لاقإل .اوُمّدق تازززنتكمل لق مير دوق دم مدقمهلل , 0 1 ذله ثرإنورفل ا : :
 نإ : 3 نوبذاك كلذ يف مهو ٌرهاظ 4 َضرالاو تونس اَقلَح ىِزْأَاَّسأ 16 22 4 ل 1

 يف ضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا هلا م بر 0 هم

 نوُدعت امم ةنس فل موي لك 4 ماي ةتس عيل نيام دلي شرعلا لعئوتس مر ةئس

 رمأ 4رمألا ٌرْبَدُي شرعلا ىلع ىوعسا مثإ» 50 5 همومه فعل ملا
 دعب نم الإ عيفش نمام#» قئالخلا مكر / هت د نم ع

 عفشي يذل | اذ نَمإل :ىلاعت هلوقك (ونذإ مَنِ اَفَح هَئأَدْعَو ميج م نم ِهَيَلإ () تنورُكذَت
 مكر هللا مكلذإ .كيهنذإب الإ ُهةدنع 0 موو رار 50000112

 هل كيرش ال هدحو ةدابعلاب هودرفأ 4هوُدبعاف تحَضلكومما نيل رجم مديعب من ّق
 مرمأ يف نوكرشملا اهّيأ 4نوركذت الفأل ٌباَذَعَوو جنم باَرَسمهْل أور ّح َنِدَلاَو طَمَقَ أ ىف ن ثملا 5 نو كلت الفأ 0000 رس حن م 000 م

 هنأ نوملعت متنأو ريغ ًالإهَّللا عم نودبعت 3

 «أعيمج مكعجرم هيلإ» :4 ؟قلخاب دّرفتم “. هلال ىو اوه [يي) ورفكيأو ركبت
 اقدص :يأ] «أقح هللا َدعَوط ةمايقلا موي 0 مر ها 1 نيف 1
 ,4ُةُديعُي مث قلخلا أدبي هنإإ» «[هيف ٌفلح ال َنيِيِشسلأَهَدَعْاومْلَصَنِل َلْزاَتَم ِمَرَّدَو اَروَرَمَفْلاَو اي

 اونمآ نيذلا يزجيلإ» ,هيلع نوهأ وهوإط 00 اا
 ءازخلاو لدعلاب «طسقلاب تاحلاصلا اولمعو تملنيالا لصفي قحلاب ال! للا :(كاام باسحْلاَ

 هر رد سس م رم .ل4 حم. ريكجح ل ودول >د

 رمح نم بارش مه اورفك نيذلاوط فوألا  َقَكَكاَمَوِراََبلاَو ليلا لح فَذِإ () َنوُمَلَحيِم وعل
 ببسب 4نورضكي اوناك امب ملأ ٌباذعو رج #2 يت ضرس سر سيب ميك فس ل لس سر ف لويد

 نم باذعلا عاونأب ةمايقلا موي نوُبَّذعُي مهرفك 4 تروقتي و َوَقِل تنيال ض الاو تومَسلا ىف هش

 وهز :© مومحي نم لظو ميمحو موُمَس 3
 «ارون ٌرمقلاو ًءايض سمشلا لعج يذلا

 رمقلا عاعش لعجو ٌءايض سمشلا نع رداصلا عاعشلا لعج هنأ ,ةهناطلس ملظعو هتردق لاك ىلع تاالادلا تايآلا نم قلح امع ىلاعت ربخع

 ىتح ًاريغص ودبي ام لّوأف ؛لزانم ّرمقلا رّدقو 4لِزانم هرّدقوإ» «ليللاب رمقلا ناطلسو راهملاب سمشلا ناطلس لعجو ءاهيبتشي الل امهنيب توافو ءأرر

 نوم رعاك داع ىتح َلزانم ةانردق ٌرمقلاووإ : ىلاعت هلوقك ربشلا مانت يف لوألا هتتلاح ىلإ عجري ىتح صقنلا يف عرشي مث «هُرادبإ لمكيو قسوتس

 كلذ هللا قلخ امإج .ماوعألاو روهشلا فرعت رمقلا ريسبو ِماّيألا فرعت سمشلابف «ٌباَسحلاو نينسلا َدَدع اوملعتلوب . «مدق
 ىلع اهب َلدَتسيل] ةلدألاو جملا نّيبب «نوملعي موقل ٍتايآلا لصيف «ةغلاب ةجحو كلذ يف ةميظع ةمكح هل لب ًائبع ُهقلخي م «قحلاب ا

 هللا قلخ امو راهّتلاو ليللا بقاعت يف نإ ؛نوُقكي موقل تايآل ٍضرألاو ٍتاومسلا يف قلخ امو راهتلاو ليللا فالعخا يف نإ : " [ىلاعت هترد

 .هباذعو هطخسو هللا اقع نوقتي موقل «ىلاعت هتمظع ىلع ةّلاد تايآل ضرألاو تاومسلا

 مظعأ شرعلا ىلع ىوتسا مث نوّدعت امم ةنس فلأك موي لك ليقو مايألا هذهك ليق مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا قلحخ هنأو «هعيمج ملاعلا بر هنأ ىلاعت ري :ريثك نبا لاق " :ةيآلا

 هيهليالو نيحلملا حاحلإب مربتي الو لئاسملا هطلغتالو ٍنأش نع ٌنأش هلغشيالو «ضرألاو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع برغيالإ» قئالخلا رمأ ربدي يأ «يرمألا ريديو# هلوقو .اهفقسو تاقولخت

 .«اهقزر هللا لعألإ رضرألا يف ةّياد نم امو رافقلاو نارمعلاو راحبلاو لابجلا يف ريغصلا نع ريبكلا ريب

 :لاق ةريره ينأ نعو ةاضعب مهّضعب ىريال مهيلع فوطي نولهأ اهيف ْنَم نمؤملل ءاهسلا يف اليم نوتس اهوط ةفّوج ةدحاو ةَولْؤل نم ةميخل ةنحلا يف نمؤملل نإ# : هلع هللا لوسر لاق

 ريخن الفأ هللا لوسراي :اولاق !؛اييف دلو ينل هضرأ يف سبح وأ هللا ليبس يف رجاه ةنجلا هلخدُي نأ هللا ىلع ًاّقح نإف ناضمر ماصو ةالصلا ماقأو هلوسرو هللاب نمآ ْنَمه يع لل لوسر ل
 ٌرابعأ رجفتت هنمو ةنخلا طسوأو ةنجلا ىلعأ هّنإَف «سودرفلا هولأساف هللا ملأس اذإف ضرألاو ءايسلا نيب اك نيتجرد لك نيب .هليبس يف نيدهاجلل هللا اهّدعأ ة ةجرد ةئام ةنجلا ف ْنِإ» :لاق ؟سان

 6 ءكو مج ريثك نبا| .(«نمحرلا شرع هقوفو قتحل



 رفقا معيد اًوُضَرو انءاقل نوري ال نيذلا نإ 0
 0 ءايقشألا لاح نع ىلاعت ربخُي «ايندلا ٍةايحلاب

 اناتط وايد 0 ران توغنا تيل نإ اوُضَرو «ةمايقلا موي هللا ءاقلب اورفك نيذلا دانكن حاسس حت ص ل سس 4 1 هما مرام 0 ا :
 - ل سس هو 00 نع مه نيذلاو اهب اونامطاو» «ةايحلا هذبب

 26 ه7 هم أ ماك ا رانلا مهداعم موي مهاوأم 6نوُبسكي اوناك
 ونص |[ ءحشس 106 تيب داون يدا اياطخملاو ماثآلا نم نوُبرمكي اوناك ام ىلع ءازج

 نم ىِرْجَت نمي اب ممر مِهِيِدبَي تحصل وْلِمَحَو انآ نيذلا نإ : 8 رفكلا نم هيف مه ام عم وع 1
 020 س6 دمو «مهناميإب اب مهر مهيدب تاحلاصلا اوُلِجعو

 َكتحَبَس اف مهن 4 02 ويلا ِتَجوْونْألمو هللاب اونما نيذلا ءادعسلا لاح نع ٌرابخإ اذه
 م ريدر هرب اس حس هه مل ب م ا موي هللا كنيس مهلأب تاحلاصلا اولمعو

 هدم أ ورجال ايو مهل ىلإ اوصلخيو هوزوجي ىتح طارصلا ىلإ ةمايلا
 ٌرشلأ ساكس ُلَجَعيَوَلَو © ايو © سيبتكأ «مْلآَبَر نبي تانج يف ٌرامألا اهحت نم يرجت» ةّثحلا
 2226 ءوعر عه لس حج م 9 "7 كتاحبش اهف مقاوعد» ٠١: 4معلا

 نزل رالف أ تل ّىضقل رخل هل اَجْعِيسأ اذإ ؛مهاوعد كلذ «مالس ابيف مهُتيحتو ٌمهللا

 تر ومولد مد لاق ماعطلاب مهدحأ وعدي نأ ةّتجلا لهأ

 َسَماَدِإَو اي وهمي موْفظ انف سجال امب ُكّلْلا مهيتأيف 4مهللا كناحبسإلل :مهُّدحأ
 اَمْفَمَكاَمَلفاَمياَقَوأاَرِعاقَوَأَءدِيَجِل اَناَعَد يصل َنَسفِإْل مالسلا مهيلع َنوُرِيف ؛مهيلع ملسُيف ٌةئوهتشي

 نير َكِدكمَسَت 702 رض َنْعَريَوَل نكرم مَّرْصُدَنَع «نيملاعلا ٌبر هلل ُدمحلا نأ مُهاَرْعَد ٌرِخآوط ريدو 4سم سوك 4 يد وهو وب «4مالس اهف مهئيقوإ» :لاعت هلوق كلذف 3

 2 ل علم هل حس 0 م. 0-2 وهف ًادبأ ٌدومحم ىلاعت هنأ ىلع ةلالد اذه يف

 َنوُرَفْلَأ ااهلهَأَدَفَلَو 529 | تولَمَسَيأوناكأم َندِرَسْمَنِ :ثيدحلا ىف ءاجو .ةرخآلاو لوألا يف دومحلا

 أواكَمَو تيل ومو * يع ةَجوو سلطات كل نم اك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي ةّئحلا لهأ َنإ»

 للا جم ولوإل : ١١ «سَمنلا نومهلُي
 رس > "2 © ماو تصمد

 2 عجم 9 نيمرحمْلا ل ! َيِضقل ريخلاب مهاجعتسا ّرشلا ساتلل

 را يي 6 و كح هدابعب هفطلو هملح نع ىلاعت ربخُي (مهلجأ

 09 َنوُلَمَك ل مِجرحَبْنِم ٍضْرأْلا ف وأ مهسفنأ ىلع اًوَعَد اذإ مه بيجتسي ال هّنأ

 4 هّنأو «مهبضغو مهرج لاح ِف ممدالوأ

 «كلذ ةدارإ ىلإ رشلاب دصقلا مدع مبنم ملعي

 ف انءاقل نوُجري ال نيذلا زَدَقل .ريخلاب مهدالوأو مهسفنأل اوعد اذإ مه بيجتسي ص ةمحرو ًافطل هذه ةلاحلاو مه بيجتسي ال كلذلو

 سم اذإوإ» ”١: [نورّيحتي :يأ] «نوهمعيإ «[نمؤم مهالصأ نم جرخي وأ بئات مهنم ٌبوتي امبرف رشلا مه لجعُي ال :يأ] ««مينايفط

 تالا عيمج يف :يأ] «امئاق وأ ًادعاقإ» ءّرشلا ُهّسم اذإ هقلقو هرجضو ناسنإلا نع ىلاعت ربخُي , «أمناق وأ ًادعاق وأ هبنحل اناع5 ٌرُّصلا ٌناسنإلا

 َنْيُز كلذكؤ' «[ظعتي مو ركشي لو هرفك ىلع ٌرمتسا :يأر ذم رطل انعدي ل نأك ٌرمإط هتبرك فشك رض هنع انفشك اًملف)

 ألا ف قنالخ [اداج مثل ١4 «نيمرجا موقلا يزن كلذك ٠ ويل اثاك امو تانيا نم هب هاج اف لسيلا مهيذكت يف ةيضاا

 .ةّلوسر مهعابتاو هل مهتعاط ٌرظنيل ًالوسر مهيلإ لسرأو :مهدعب نم موقلا ءالٌوههللا فلختسا مع «نولمعت فيك ٌرْظننل مهدعب نم

 نيب نم ًارون هل لعجيف كلمع انأ :لوقيف ؟ٌتنأ ْنَم :هل لوقيف ريخ لكب هرشبيو هبحاص ضراعي هربق نم ماق اذإ ةبيط يرو ةنسح ةروص يف هلمع هل لّثمُي :جرج نبا لاق 9 :ةيآآلا

 .رانلا يف هفذقي ىتح هّداليو هبحاص مزليف ةنتنم جيرو ةئيس ةروص يف هلمع هل لَثمُي رفاكلاو «مهئاعإب مهر مهيدبيإ» ىلاعت هلوق كلذف ةنملا هلخدي ىتح هيدي

 / ٠1/6 ج ريثك نبا

 ةعاس هللا نم اوَقِفاَونال «مكلاومأ ىلع اوعدتال 5 دالوأ ىلع اوعدتال ءمكسفنأ ىلع اوعدتالا : عمم هللا لوسر لاق :لاق رباج نع : ةدتسم يف رازلا ركب ربأ ظناحلا ىور ٠١ :ةيآلا

 /8١4/؟ج ريثك نبا/ .«مكل بيجتسيف ةباجإ اهيف



 م ارب حم 34 )010-00

 نوجري ال يزال تسيب َنْناَياَ َءَمِهَيَلَعَلَتَتاَدِإَو

 ىف أ 0 اس حرس 20

 لل ٌنوكياَم هل د أ1َذه ريع ِناَءْرْفِيِتَمَأ انَءآَم 1

 ب ذح 12 يح نلت 7 1

 فإما عيت نِإَمِيْفَت ىاَعْل تنمٌوَدَبَنأ
 500 0 2 رج .٠ ت9 و نباس رب ساس سس حا رع --

 ءاشَو 5 ميك وو 59 َباَدَعَقَرثيعْنفاَ

 رم 2 4 حسم هع د 56 شع 000
 7 رد 0

 وك 6 سم صحح رس و وأ جا >< 10-6

 ميك ميل هوس رز 6

 هللا رود د نم تروُدُبْصَيَو اف تر فلات
- 

 وكس ةلؤك كر ار ف ١
 وس و

 1و توم ليال امي هلآ كوب ثيل هلأ دنع
١ 

 نمو تورشاَحَلْستَووَعَحْبْس ضل
 ةملكسالوَو دهسا بر ةسأل ناك

2 7 2 2 2 2 

 تولت وف ِفاَميِف هت هني كير نوتّقَمَس
 هكَعَلرنأَكَو تول وفي (7)
 (© تيرظَتسم توست ْذإ اور ظَتنَاَقهَنِل ْبيَعْل

 1في هدم ديا

 لاق تايب اسئايآ مهيلع ىلعت اذإوإ» 6
 اذه ريغ ٍنارقب ِتنا انءاقل نوُجري ال نيذلا

 شيرق رافك .ِتّنعت نع ىلاعت ربخُي 4ُهّلُدِب وأ
 هلاو هيلع هللا لص لوسرلا مهيلع أَرَق اذإ مهن

 نم هريغب انثجو اذه ذر اولاق هللا ٌباتك ملسو
 ىلاعت لاق ءرخآ عضو ىلإ هلّدب وأءرخاآ طم
 نوكي ام لقط :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل
 دبع انأ امنإ «يسفن ءاقلت نم ُهَلدبَأ نأ ي

 الإ بأ ْنِإظ هللا نع غّلبم لوسرو رومأم
 يئبر ْتْيَصَع نإ فاخأ ينإ ىلإ ىَحوُي ام

 هللا ءاش ول لقط ١5: «مظع موي تاذع

 امّنِإ اذه هب ماردأ الو مكيلع ُهثولت ام
 هتئيشمو كلذ يف يل هللا نذإ نع هب مكتنج
 نم هلوقتأ تسل يّنأ ىلع ليلدلاو «هتدارإو

 نع نوزجاع مكلأ ُهُكيرَتفا الو يدنع
 تشب دقق قدص نوملعت مككإو ءهتضراعم
 َسيلفأ 4نولقعت الفأ هلبق نم ًاَرُمُع مكيف

 .00 ؟رطابا نم حلا ا نفت لوقع كل
 وأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نّمِم ملظَأ ْن ْنَمْفم

 دحأ ال ,«نومرجما ُحِلفُي ال هنإ هتاياب بّذك

 ىلا ىلع لّوقت نّمِم ًامرج ىتعأ الو ٌملظأ
 َسيلف ءكلذك نكي ملو هلسرأ هللا ْنأ معزو
 نودبعيوإ : ١8 اذه نم ًامْرُج ٌريكأ ٌدحأ
 مهعفي الو مهرضي الام للا ٍنوُد نم

 ركدُي هللا دنع انواَعفَش ءالؤه نولوقيو

 نأ نيناظ هريغ هللا عم اودبع نيذلا ىلع ىلاعت
 ربخأف هللا دنع اهُتعافش مهعفنت ةهلآلا كلت
 الو ٌرضت الو ٌعفنت ال ًاقيش كلَ ال اهنأ ىلاعت
 اذه نوكي الو اهيف نومعزي اَمِب ٌءيش قي

 رن مث ؟ ؟ضرألا يف الو تاومسلا ين نوكي ال امب هللا نوربختأ ؟«ضرألا يف الو ٍتاومسلا يف ُملعي ال امب هللا نوم وعبتتأ لقت :ىلاعت لاق اذهلو ءًادبأ

 اذه نأ هناحبس ربخأ «(اوفلتخاف ةدحاو َهَمأ الإ سانلا ناك اموإل 4 «نوكرشُي اًمع ىلاعتو هناحبس» :لاقف مهكرش نع ةميركلا ُهَسفن

 ايف مهنيب ّيِضقَل كّبر نم ثقبس ٌةملك الولوإ» «مالسإلا وهو دحاو نيد ىلع اوناك سانلا َنأو نكي م نأ دعب ّنئاك ؛سانلا يف ٌثِداح ٌكرشلا

 اوفلتخا |بف مهنيب يضقل دودعم لجأ ىلإ قلخلا لجأ دق هّأو هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ًادحأ ُبَّذعُي ال هنأ ىلاعت هللا نم مّدقت ام الول (نوفلتخي هيف

 ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم ىلع لزنأ الول ؟«ِّبر نم ٌديآ هيلع ٌلِزنأ الولإ نوُبَّذكملا «نولوقيوإ» ٠٠ نيرفاكلا ٌتنعأو نينمؤملا دعسأف هيف

 هلل ُبيغلا امنإ لُقْفظ أر اهنأو نيتاسب اهناكم لعجيو ةكم لابج حري وأ ابهذ اًمّصلا مهل لّوحُي نأ وأ ةقانلا دو هللا ىطعأ اك نونعي هّير نم يآ

 .[لطبملا ىلع قحنا راهظإب انني هللا ًءاضق اورظتنا :يأ] «نيرظتتنملا َنِم مكعم ينإ اوُرظتنافإ» ءرومألا يف بقاوعلا ملعي وهف

 هناينبو هتاياب ٍلسرلا هللا ثبعف «ناثوألاو دادنألاو مانصألا تدبُعو سانلا نيب فالتخالا عقو م مالسإإلا ىلع مهلك نورق ةرشع حوفو مدآ نيب ناك :سابع نبا لاق 18 :ةيآلا

 مايق دعب الإ ًادحأ ُبَذَعُيال ىلاعت هللا ٠ نم مدقتام الول يأ ةيآلا « كر نم ثقبس ٌةملك الولوإ» هلوقو ©ةئّيب نع يح ْنَم يبحيو ةنّيب نع كله نم كلييلإ# ةغمادلا هنيهاربو ةغلابلا هججحو

 /411/7ج ريثك نبا/ .نيرفاكلا ٌتَنْغَأو نيبمؤملا ٌدَعْسأَف «هيف اوفلتخا ايف مهنيب يضقل دودعم لجأ ىلإ قلخلا لجأ دق هنأو :هيلع ةجحلا



 دعب نم ةمحر ساستلا انقذأ اذإوط ١
 سانلا قاذأ اذإ هنأ ىلاعت ربخي 4( مهتسم عارض

 0 ا َدإَو مسا كاشابأ يفركم مه اذ لس دعب ًارطمو ٍبْذَج دعب ًابصخو ةّدش دعب ٌءاخر

 تروركمَتاَم نوبي السر نإ اركم عرسأ هَهأٍلق اتاي شأ «أركم عرسأ هللا لقط ,بيذكتو
 هءودم وس خصم نرجو 7 م مو روج نم ناففلا ٌنظي ىتح ًالاهمإو ًاجاردتسا

 كملف رشا اذإ يح حلولا ٍفقكيم ل وهو مث ةلهُم يف وه امّنإو ءبّذعمب سيل هنأ نيمرجما
 1 1 0 9 111-2 نوبتكي اَنَلْسُر نإ .هنم ٍةّرغ ىلع ذحْؤوَي
 ٌفِصاَع خيرا جام وحرف ِةبْم جصرب مك نيرحو هيلع نوتكي ماركلا نوبئاكلاو «نوركقت ام

 ص مهب طيح لحل يم مهنا اونظو ٍناَكَم لَم جوملا مه أمه َءاَجَو وهوإ# : 9 هيلع 0 عيمج

 2 م . 0000 م مكظفح رحبلاو َرَبْلا ف رِيسُي يذلا

 نهر دنا ل كلا يف مثك اذإ ىتحإط هتسارمب كؤاكيو
 را دإمهدجنَأ امل 7 نك ل ةعرسب «اهب اوفو بط حيرب مهب َنيَرَجو ءءء عرس حج 20-3 00 1 ١ ا :
 ص ذإ كلذك مه انيبف «نيقفار مهريس

 8 ويحل مَتَم 007 21 نأمل را حسو :اَمَحِإ اَمّسِإ سال َمأَتي َقَحْل « فصاع خبرإ» نفسلا كلت «اهتءاجإ»
 اذ

 واكو ناكم 01 نم جوملا مهءاجوو» ةديدش
 20000 م رو بخ رغسو 7000 7 د 4 7” 1 ١

 9 21010101128 ١ 1 طيحأ مهنأ اوتظوإل مهملع رحبلا ملتغا

 22017 20101171100 م نيّدلا هل نيصلخم هللا اًوعدإ» وكلم
 ] ١لثمامُنإ نيد ا يتسلل

 ذي او ءامسلا نم هنلزنأ ِء 06 لثمامنإ هنودرفُي لب ءانثو الو انص ةهعف نوعدي ال

 نم تنل ةزختلا ل اوسانلالك 0 نم َننوكدل هذه نم اهيجنأ نثلإط» ءءاعدلاب
 1 و سس ل 4 - هر 200 كدرفنو ًادحأ كب كرصشن ال «نيركاشلا

 هلع سور وردلف مآ اَهلَهَأ تتنّيزاواهفرخز :*7" انه ءاعدلاب كاندرفأ 6 كانه ةدابعلاب
 َ 1 222 2 نكي لل نأك «قحلا ريغب ضرألا يف نوت رقت لنك اًديبِصَحاَهَتَلَعَج كن مه اذإإ» ةطرولا كلت نم «مهاجنأ املفإل 2 هذ 2# -ك- معسل اذإ ةطرولا كلت ٠. :أ اًملف
 لاو( دورك ب موف ت .؛ تيل َل ضن كد كويت أب ص ىلإ انْعُدَي م نأك» ؛؟ءيبش كلذ نم

 0000 1 لع مكي امنإ ثا اهل ا 4م
 (©0) مقسم لطرص دامص ل َلِإْماَسُي 3 نم ىرابم مو لَسلَأِر دنلإ دي نأ ّيغبلا اذه لايو قوذي امّنإ «مكيفنأ

 3 انيإ مثإ» ريغ ادحأ هب نورضت ال مكشفنأ
 «مكيبتنفإ» مكلامو ؟ ريصم 4م كفجرم
 تابنلاب اهطاوزو اهئاضقنا ة ةعرسو اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهزل ىلاعتدللا هبرض لثم اذه «ايندلا ةايحلا لثم امنإإ# : ؟ غ اهايإ | مكيفونو مكلامعأ عيمج

 لكأي امم ضرألا ابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءاكإط ءرامثو عورز نم سانلا لكأي امم ءامسلا نم ل رثأ ءامب ضرألا نم هللا هج ءرخأ يذلا
 نورداق مهنأ اهلهأ أ نظو» ناولألاو لاكشألا ةفلتخم ةرضن روهزب «تييزاو» ةينافلا اهتنيز افرح ضرألا ٍتذخأ اذإ ىت ىتح ُماعنألاو سانلا

 اهانلعجف ًاراهم وأ ًاليل انرمأ اهانأإلا :ىلاعت لاق اذهو ءاهفلتاف ديدش حير وأ ةقعاص اهتءاج ذِإ كلذك مه انيبف اهداصحو اهذاذج ىلع جاهيلع

 ةلدألاو ججحلا نيب 4تايآلا ( ٌلّصفن كلذكإ «كلذ لبق ًانيح تناك ام اهنأك © سمألاب َنغَت نأك) ةراضنلاو ةرضخلا دعب ًاسباي ؛ «ًاديصح

 ٌبيغرت اذه © مالسلا راد ىلإ اوعدي ُهللاوإل :؟ © اهب مهتقثو مهرارتغا عم ًاعيرس اهلهأ نم ايندلا لاوز يف لثملا اذبب نوربتعيف 4توركفتي موقلإ»

 .مالسإلا قيرط ىلإ «ميقتسم ٍطارص ىلإ ءاشي نم يدهيوإو .تابكنلاو صئاقنلاو تافآلا نم اهتمالسل :يأ مالسلا راد اهاّمسو ءةنجلا يف

 هاور (دحأ ينج نم طيقام :ةمحرلا نم وللا دنعام ٌرقاكلا ٌملعي ولو دحأ هيدي ٌمِمطام «ةبوقعلا نم هللا دنعام نمؤملا ٌملعي ول» :لاق هلع هللا لوسر نأ ةريره يأ نع 7١ :ةيآلا

 ./515 نيحلاصلا ضاير/ملسم

 :لاق ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؛؟ةليللا مكبر لاق اذام نوردت له :لاق مث ءرطم يأ ؛ليللا نم تناك ءام رثأ ىلع حبصلا مهب ىّلص هلع هللا لوسر نأ حيحصلا يف درو 7 :ةيآللا

 .«بكاوكلاب ٌنمؤم يب ٌرفاك كاذف اذكو اذك وتب اَرِطُم :لاق ْنَم امأو ءبكاوكلاب رفاك يب ٌنمْوَم كاذف هتمحرو هللا لضفب ائْرِطُم :لاق ْنَم اًمأف «رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأل

 /117/؟ج ريثك نبا/



35 

8 

 رغد م مريس وو ريم 2

 راف مههوجو قهربالو هداَسزو قس اونَسَح 1 اوُنَسَحأَنِنَلَل #
530 

 يول 00 َنوُدِإاَحاَبِفَمَه >6 ِدَنَللبَسْحأ كيكو هلال
 2 و را هس سر رس صو رول سس

 ملا موفعو هِيَ 5 مكر ِتاَيّ ||

 عر َ 110 هاج ريب عل سرس ا 42 ا

 اَمِلظُمِلَيلاَنِماَعْطِق م ههَوُجَو ٌتَيْسْع أ امنا صاع ْنِم هَل
 حجار 1 رخل هس حس ل رج ل 00 ا ةعرر و رس حت 20

 راش مونو وحامي بنص كلو
 زارت خفت ا ريال 1 مر

 1 و ام مهُو را 04 منج ل وو »< واع هل ال هع
 9 تل مكي دابنعاكَ مكنون ار مهو رش 2

 2 عالسريع او ارت سد م رخوس سس ل

 2 فو تقاس« دي
 و 24 وع ا 526 2 هيب رس ل ص ل حو

 ُض جرا سس رس سس ين َكِلَمَي 02 دك حطم ةسرل 0
 8 د ولا تكن ضدنا لَمَصلَاَوي

 أل ريدي نمو حلا ستي بال مو سرا رس و مع 7
 مظل 0 ؛ وو ل سد 8س هل و ل

 1 اكلم 7

 نس _َ 4 عسر أ

 مدلل أوقن ماعيمج
 م ل هه

 تك هته

 نوماس
 ع 2 أ 00

 كيكو توفرصت قاف للص
 20210 هي لسا لس مس خس

 9 َنَوسِمْؤَنال معآ اوفس سبذ َلعَفي م5 تقفح

 رخل
3 

 «ةدايزو ىتشحلا اوُئَسْحَأ نيذللإل 5
 ايندلا يف لمعلا ّنسحأ نمل نأ ىلاعت ريخُي
 رادلا يف ىَتْسُحلا حلاصلا ,لامعلاو ناميالاب
 ىلإ باوثلا فيعضت يه :ةدايزلاو «ةرخآلا

 رتق مُهَهوُجُو قَهْرَي الوإ» «فعض ةئامعبس
 ا" رشحملا تاصرع يف ٌداوسو ّمانق 4(ةَلذ الو

 الوؤ» قرّيلاو ٍةرَثَلا نم ةرفكلا هوجو يرتعي
 ةنحلا باحصأ كتلوأإل ءراغصو ناوه (ةَلذ
 اوبَسك نيذلاوإ» :؟ ا «نودلاخ اييف مه

 اهلثمب مهيزاجُي «اهلمب ٍةئْيس ٌءازج ِتائّيسلا

 مهءرتعت «مهقهرتوإ كلذ ىلع مهديزي ال
 « ميماع نم هللا نم مف ام ةَلْذِط مهولعتو

 امتأك) «باذعلا مهقي قا الو عنام
 «ًاملظُم ليللا نم ًاعطق مههوُجو ٌتيشغأ

 «ةرخآلا رادلا يف مههوجو داوس نع رابخإ

 «نودلاخ اهيف مه راتلا ٌباحصأ كئاوأإ

 ضرألا لهأ «ًاعيمج مهرشحن مويوط :

 «مكتاكم اوكرشأ نيذلل لوقن مثال مهلك
 مهو متنأ «مؤاكرشو متنأإ ًانيعم ًاناكم اومزلا
 ناك ام انعطقو انقرف :يأ] «مهنيب اتلْيزفإ»
 لاقوإ» مهنم اوؤربتو اوركنأ مهمأ :يأ [مهنيب
 8 «نودبعت انايإ | منك ام مهؤاكرش

 انأ (مكنيو اسيبًادييش للاب ىقكفإ
 اذهو ءاهب مكانرمأ الو انتدابع ىلإ مانوعد ام
 هللا عم اوُدبع نيذلا نيكرشملل مظع ٌتيكبت

 06 «ِنيلاَعَل مكتدابع نع انك نإ هريغ

 ف «تفلسأ ام سفن لك ولْبت كلاسإل

 اوُدروإط .رشو ريخ نم اهلمع نم َتَلَس ام
 بهذو «مهنع لضوإ» الا ِراَنلا لهأو ةّنجلا ِةّنلا لهأ لخدأو اهّلَّضَفَف ,لدعلا مكحلا هللا ىلإ اهلك رومألا تعجررو «ّقحلا ْمُهالْوَم هللا ىلإ
 ىلع ىلاعت تحي ؟4 ضرألاو ءامسلا ّنِم مكقزري نم لقإل ١ هيلع ٌءارتفا هللا نود نم هنوذبعي ازناك ام 4نورتفي اوناك امإ» نيكرشملا نع
 كيلا تيل جرخُيو ِتْيملا نم ّيحلا جرخُي نمو ٌراصبألاو عمسلا كِلِمي ْنَم مآل «[هتيبوبرب نوكرشي مث] هتينادحوب مهفارتعاب نيكرشملا

 هلفأ نقف هب نوفرتعيو كلذ نوملعي مه هللا نولوقيسفإو يش نك توكلم هديب نم - «رمألا رب بدي نموإل ,ةميمعلا هتنمو ةميظعلا هتردقب

 يذلا قحلا مكهلإو مكبر وه هب متفرتعا يذلا اذهف «قحلا مكبر هللا ُمكلذفإ» دضن ؟هريغ هعم اودبعت نأ هناحبس هنم نوفاخت الفأ «نوقتت

 تيك ؟4نوُفرصُت ىنأفإل هل ٍكيرش ال ّدحاو وه الإ ِهّلِإ ال لطاب هاوس دوبعم لكف ؟«لالضلا الإ قحلا دعب اذامفإ» «ةدابعلاب درقُي نأ قحتسي

 م 4اوُقَسَف نيذلا ىلع َكّبر ٌةملك ثقح كلذكإ» :"7* !؟ءيش لك قلخ يذلا برلا هنأ نوملعت منو هاوس ام ةدابع ىلإ هتدابع نع نوفرصُت
 ْمُهْنأل .راثلا ينكاس نم ءايقشأ مهّنأ هللا ةملك مهيلع تقح اذهلف لاخلا هلأ نوفرتعم مهنأ عم مهكرش ىلع اورمتساو نوكرشللا ءالؤه رفك

 .«نونم ْوُي ال وي

 ىدان رانلا راثلا لهأو ةنجلا ةنحلا لهأ لخد اذإ» :لاقو «ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذللإ» ةيآلا هذه الت هع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بيبص نع دمحأ مامإلا ىور 7 :ةيآلا

 هيلإ نورظنيف باجحلا مه فشكيف :لاق ؟راّثلا نم انرجُيو ةنجلا انلخديو انهوجو ضَيُِي ملأ ؟اننيزاوم لقثي ملأ ؟وهامو :نولوقيف ءهوُمكزجني نأ ديرُي ادعوم هللا دنع مكل نإ ةنحلا لهأأي دانم

 /4١4/ج ريثك نبا/ .ملسم هاورو !(مهنيعأل ٌرقأالو هيلإ رظنلا نم مهيلإ ٌّبحأ اعيش هللا مهاطعأام هللاوف
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 قلخلا اد ْنَم مكئاكرش نب له لق :*4
 اوكرشأ اهف مهاوعدل لاطبإاذهو ؟هديعُي مث
 تاومسلا هذه قلخ ادب نم : يأ .هريغ هللاب

 ديعي مث امهف ام ءانفب امهدُيو ؛ضرألاو
 يذلا وه هللا لق ؟ًاديدج اقلخ قلخلا

 هل كيريش ال هدحو هب لقتسيو اذه لعفي

 نع نوفرصت فيكف ؟#نوكفؤت ىنأفإل
 نم له لق : :"© !؟لطابلا ىلإ دشرلا قيرط

 لا لقط ؟«قحلا ىلإ يدبي نم مكئاكرش
 م ءاكرش نأ نوملعت متنأ «قحلل يدب

 يدبي امّنِإو ؛لاض ةياده ىلع ردقتال
 َهلِإ ال يذلا هللا دشرلا ىلإ ّيغلا نم ىرايحلا

 َعبتُي نأ قحأ قحلا ىلإ يدب ْنَمَقأل .ره الإ
 دبعلا عبّتيفأ ؟4ىدهُي نأ الإ يدهم ال نّمأ

 مأ ىمَعلا دعب رصييو قحلا ىلإ يدب يذلا
 هامعل ىدهُي نأ اَلِإ ءيش ىلإ يدب ال يذلا

 ؟4نومكحت فيك مكلامفإ» ؟همكبو
 .هقلخ نيبو هللا نيب متّيوس فيك مكلاب ام
 هلالج لج ّبّرلا متدرفأ الهف «هريغ متدبعو

 لإ مهرثكأ َُ عبتي امو» :#""5 ؟هدحو ةدابعلاب

 الو ًاليلد مبيد يف نوعبتي ال مهن 4أنظ

 هم د وو ”- 200000 2000 حرس ح8

 0 لتولي هدم قاخلا و دسم اكس نِم لَه
 رسما 7 2-2 2 امو اس حس >

 لب نمي 00 زف قاف دعب م قلخلا

 ناأّقح 2 نمَفَأ مك نحلل كَ 7 ليحل اذ

 9 روك فيو كج لإ َرماَلَصأَمبَت
 هَّلَن كيم َيَلَلَن م ف يال َنَلاَن طل م را يام

 20020 رم سس رس يَ ل اخ هس تحس ر#

 تو نك ل الاه َناكاَم (©) َتوُلعَفياَميملَع

 2 رع ع رج رس هس حرس

 بيرل نكْلَل وتو كيذدد يعادي كل هلل

 هوع مع 50

 ةروشأ أك لرد وقيم () أ 9 نيماعأ لأ َبَر نم هيف
 هلع يس مصل

 ا 2 س عدس 200

 (©7 نقد 6 نإ هَ نود نم 2-0

 يك تلم يلملم

 07 تيييطلاةَبتَع قع راك َقْيِكَر ظنا مهل نم مَن
 سل سرس سا رعع>

 ْعَلَمَأَكَيَر وهب د صول نم مكوه نصوم نم مهنمو

 لمع لَو ل َمَعَل لَم َكْوَدَكَدإَو (: ) َنِدِسَفَمْلَأب

 راك ل
 0 رالي رْثأ

 10 تزامنا وذل عيش افي تكلم

 ينغي ال كلذو ؛مهوتو ٌّنظ وه امّنِإو ءاناهرب

 ًائيش قحلا نم يفغي ال ّنظلا نإ ًائيش مهنع
 مهل ديدهت اذه «نولعفي امب ملع هللا َنِإ
 نأ نآرقلا اذه ناك اموإظ :#ا/ ديعوو

 نارقلا اذه لثم وللا نود نم ىرتفُي
 مالك اذه هبشُي الو هللا دنع نم الإ نوكي ال

 هّنأو نارقلا زاجعإل نايب اذهو ؛رشبلا
 ْنكلوإ .هلشمب اوتأي نأ رشبلا عيطتسي ال

 لالجلا ماكحأل ًايّيبمو «ليدبتلاو ليوأتلاو فيرحتلا نم اهيف عقو امل ًارّيبم «باتكلا ليصفتوإ» ةمدقتملا بتكلا نم «هيدي نيب يذلا قيدصت

 متعطتسا نم م اوُحْذاو هلثم ةروسب اوتأف لق هارتفا نولوُقي مأإل :"8 «نيملاعلا برو هللا دنع «نمإ» هنأ هيف ةّيرِم ال هيف بير الإ مارخلاو

 ةروسب متن اوتأف «نارقلا اذهب متمعز اهف ءاج دقو مكلثم ٌرشب ٌدمحمف دمحم دنع نم اذه نأ ميرتفاو متيعّدا ٍنِإ «نيقداص منك نإ هللا نود نم

 لب ف :9 مكاوعد يف «نيقداص متنك نإإ» ناجو سنإ نم هيلع متردق نم لكب كلذ ىلع اونيعتساو هللا ٍنوُد نم متعطتسا ِنَم اوُعْداوظ هلثم
 مهيذكت نوح ىلإ قحلاو ىدهلا نم هيف ام اولصحي مل «ةليوأت مهتأي اًلوط هومهفي ملو نآرقلاب ءالؤه َبّذك لب «هملعب اوطيجُي مل امب اوُبَذك
 مهنموإ» :4 ٠ مهباصأ ام مكبيصُي نأ نوُبّذكملا اهيأ اورذحاف «نيملاظلا ٌةبقاع ناك فيك ُرظناف مهلبق نم نيذلا َبَّذك كلذكإ ًاهفسو ًالهج

 يلمع يل لقفإ» مهلمع نمو مهنم أربتف «كوبذك نإوإل : 4١ «نيدسفملاب ملعأ برو هب ُنمْوُي ال نَم مهنموإو نآرقلا اذبب دب نمْؤُي نم
 ءلأائيش يعت الف مهنطاوب امأ ءًارهاظ :يأ] «كيلإ نوعمتسي نَم مهنمو# : كب «نولمعت امم ءيرب انأو لمعأ امم نوثيرب متن مكلمع مكلو

 .[ىدهلا عامس نع هللا هّمصأ نم ةياده ىلع ردقت ال :يأ «يفنلا هانعمو ماهفتسالا هرهاظ] ؟#نولقعي ال اوناك ولو ْمَّصلا ٌعمست 7 تنأفأل

 تّضَتلا :سَسحَتلا] اوُسّسجتالو ءاوُسّسحتالو «ثيدحلا ُبذكأ َّنظلا َ َنإف «ٌَنظلاو مكاّيإ» :ِهتييَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع ملسمو يراخبلاو كلام مامإلا ىور 75 :ةيآلا

 هلُذيالو هملظيال ملسملا وخأ ٌملسملا [هللا] مّرمأ اك اناوخإ و هللا دابع اونوكو اوُرباَدَتاَلو ءاوُصَغاَبتالو ءاوُدساحتالو ءاوُسفانتالو [مهئاطخأو نيملسملا تاروع ٌعَبتت :سسجّتلاو «توييلا ثيدحل
 .«ةلامو ٌهضْرِعو ُهُمد :ٌمارح ملسملا ىلع ملسملا لك «ملسملا ٌةاَحَأ َرِقَحي نأ ٌرشلا نم ءىرمأ بسحب ءهردص ىلإ راشأو [ًاثالث اهّرركو] اَنُماه ىوقتلا هٌرِقَحَيالو [ُهئرْضُت كرتيال :يأ]

 /ه 4+ /"ج بيغرتلا/



 ىلإو «كيلإ ٌرظني نم مهنموإل : 47 قف عيدنا
 «كتوبن ىلع ةرهاظلا لئالدلا نم كاطعأ ام

 لصحتك هين ةياا نم مف لم أوناَكْولَو ىَنْحْلا ىِدََ تأ كليم
 نيعب كيلإ نورظني نيذلا رئاصبلا يلو 1 ا

 «[رافكلا ةرظن] «كيلإ نورظني ءالؤهو «راقولا َنكِدَلَو ايس َس 0 هَللاَنِإ اف ورب
 اوناك ولو ّيْمُعلا يدمج َتنأفأ 01 كده رشح وحر وملظي يمقن 4201
 1 كاك أ ساكلا ند هل 0 اوت ناكَمه هرشح موو يي خشات

 هللا ىلص يبنلل ةيلست اذه يف] ؟#نورصيي ال
 ّ 5 0 - م امل هر 02 020 ا ل هذآ

 نم عمست نأ ردقت ال ا, :يأ ملسو هلاو هيلع هللا اقلب 5 0 0 ءاس

 ىمعالل قلخت نا ردقت الو عمسلا بلش م رعخ ل سو هس حس هد رج 00 02

 قفوت نأ ردقت ال كلذكف ؛هب يدعي ًارصب كِنَم وندوأ هدعن ىزلأض عب كْسِزاَمِإَو (ك2) نيدتهم اونكامو

 سائلا ملظيال هللا نإ :8 5 [ناميالل ءالٌؤه ز 2 و (9) َوُلَعَفباَمَلعٌديِمَش 82 هلأ مهعج 1 ماس

 نم هب ٌرّصِبو ىّده نَم هب ىذه نإو 4ئيش 07 2
 وهف ؛نيرخآ ناميإلا نع هب لضأو «ىّمعلا م :رطَسِقْلْاِب مهيب ىضَق ضرير اب <اَذِإَو َلوُسَر م

 ثيدحلا يفو .هلدعو هتمكحو هملعل ١ م 0 ره مودم

 مكلامعأ يه امّثإ يدابع اي» :[يسمدقلا] َنيَقرصِمَت ير ااذنهاّوم َنوُلوفتو 60 نوملظيال

 اريخ ّدجو نَمف ءاهاّيِإ مكيفوأ مث ابيصحأ يي ص ل رم 1 7-0 مس 56

 و 9 ل غل تو لا مسيل رمل اسامالاًمفنالوأَرَص امص كمآ 0
 ىلاعت لوقي 6 ملسم هآور (هسفن الإ )نسف اع مو . وسال ع أ جاد لجأ

 مهرشحي مويوإ» :ةعاسلا مايق سانلل اركذم 1 2-هل وو سا حا 0 2
 ليلد اذه «راهنلا نم ةعاس الإ اوني م ْنأك ُهَنِم ُلِجْحَتْسَساَداَماَراَبْحَو امم هباذع دن رشي دال ١

 «ةرخآلا رادلا يف ايندلا ةايحلا راصقتسا ىلع 5 رس سيب سس 7 هي © نوُمرَجُمَ َ

 ءابآلا ءانبألا فرعي « منيب نوفراعتيإ» دب كد ونعلم ب مْنماَمكَواَماَدِإَمشَأ ني

 او تسل ككباما ورا كط يوك 6) لبست
 هللا ءاقلب اوُبَدك نيذلا َريمَخ دقإ» ةهسفنب

 ني مظعأ راسخ الو «نيدتهم اوناك امو 7 كومو # © 5 ةييكنيلوملم
 ةرسحلا موي هتبحأ نيبو هنيب قّرُف نم ةراسح 9 وسر ل

 يذلا ضعب كير انإوإل: 4. ةمادنلاو تيِرِجَعْمِبمْشَأاَمَو ٌقَحَلهنتَفَرَو ىِإٌل قوه

 « م هعجرم ايلاف َكَتيُفَوَتن وأو مهنم

 ةمايقلا موي «مُهّْل وسر ًءاج اذإف ٌلوسر ٍةَمَأ لكلو» 41 «نولعفي ام ىلع ٌديبش هللا مث كدعب مهاعفأ ىلع ٌديبش ُهّللاو مهدلقنمو مهريصم
 اذه ىتم نولوقيو# : 148 «نوملظُي ال مهو اهيلع دهاش اهلامعأ باتكو ءاطوسر ةرضحب هللا ىلع ضرعُت ةّمأ ٌلكف « طسقلاب مهنيب ّيِضْق»

 الو« ءينملع ام الإ لوقأ ال لا اش ام الإ ًاعفن الو ارض يسفنل كللمأ ال لق 6 ةلاحم ال عقاو وهو «باذعلا رافكلا لجعتسي ؟«دعولا

 نم ةّدُم ٍنرق لكل ؟لجأ ة ما لكلا نكلو اهو ىلع ينل مو ةعاسلا ءيجمب مكتربخأو هيلع هل ينعلطُ نأ الإ ب رثأتسا انس ءيش ىلع ردقأ

 هنم ُلجعتسي اذام أراهم وأ ًاتايب ُهُباذع مكانأ نإ متيأرأ لق» : 6٠: 4نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي الف مهّلجأ ًءاج اذإ9 ةرّدقم رمعلا

 منأ» هو [!هب نولجعتست ام مظعأ ام : يأ ؛مظعتلاو ليوبتلا هانعم ماهفتسا اذهو] «باذعلا مطاجعتسا نيكرشملا نع ىلاعت ربخُي !؟4نومرججا

 هللاب انما اولاقأ اًنَسَأ أر اًملفإت ,قيآلا «انعمسو انرصبأ انّيرإ» :اولاق باذعلا ءاج اذإ مهن «نولجعتست هب , منك دقو َنآْلا هب مثنمأ حقو ام اذإ

 منك امب اّلِإ َنْوّرِجت لهؤو ءًاعيرقتو ًاتيكبت اذه مه لاقي ةمايقلا موي «ِدْلُخلا َباذع اوُقوُد اوملظ نيذلل َليق مثإ» :8؟ ةيآلا «هدحو

 ديكأتو باجيإو قيقحت ةملك :ْيِإ] ين لقط ؟ةمايقلا موي داعملا ٌقحأ كنوربختسيو وه ّقحأ ُكَنٌوتسيوإ :2* م ٍرفك ءازج ؟4نوبيسكت

 .مدعلا نم كدب ؟ مكتداعإ نع هللا زجعم ًابارت مكتروريص سيلو «[هيف كش ال نئاك هّنِإ] «نيزجعمب متنأ امو قحل هنإ يّبروإل ء[معن ىنعمب

 .«قئالخلا لبق مهل يضقملا ؛ةمايقلا موي نوقباسلا نورخخآلا ٌنحخ» :لاق هنأ الع هللا لوسر نع نيحيحصلا يف ءاج 41/ :ةيآلا

 /415/؟ج ريثك نبا| .نيدلا موي ىلإ ًاَئاد هيلع همالسو هللا تاولص اطوسر فرشب قبسلا بصق تزاح هي هتمأف :ريثك نبا لاق



 يف ام ٌتملظ سفن لكل َنأ ولوإل 4
 تماق اذإ هنأ ىلاعت ربخأ وب ثدتفال ضرألا
 هللا باذع نم ىتدتفا ول رفاكلا ُدَّوَي ةمايقلا

 اوأر ال ةمادنلا اوُرَسأو ءأبهذ ضرألا ءلع
 مهوؤإب حاب طسقلاب مهنيب يضقو باذعلا
 يلام هلل نإ الأ :هو «نوملظيال

 كلام هنأ ىلاعت ربخُي «ضرألاو تاومسلا

 نإ الأ ّقح ُهَدعو نو ضرألاو تاومسلا
 «نوملعي ال ا ّنكلو قح هللا َدْعَو
 «نوُعَجرت هيلإو تيميو يبحُي وهل :5
 رداقلا هنأ ؛مهعجرم هيلإو ىقوملا يبي هلأ
 يف ماسجألا نم قّرفت اب ملعلا كلذ ىلع
 دق ساّنلا اهيأايإ» :81 ضرألا راطقأ رئاس

 يف امل ٌءافشو مكّبر نم ةظعوم مكتءاج
 ' ىلاعت نتي ؟نينمؤملل ةمحرو ّىدهو رودصلا
 ىلع ميظعلا نارقلا نم هلزنأ امب هقلخ ىلع

 نم ةظعوم مكتءاج دقو «ميركلا هلوسر
 يف امل ءافشوإ» ,شحاوفلا نع رجاز مكبر

 ٌىدهوإل «كوكشلاو هبشلا نم ةرودصلا
 هللا نم ةمحرلاو ةيادحلا هب لصحخي لصحي «ةمحرو

 [ك «نيقّدصملاو هب نينموملل كلذ امّنإو . ىلاعت

 هب ٌتَدَتفَأَل ٍض رَألاِقاَم ٌتَمَلَظ سيقتل
 ل ثني سوو بادمن َهماَدَبل
 نك ضْرالاَو توسل املأ © َنوُملظظبال
 تيمب دوه نوماعب 3 مهر أَ بو ّقَح ِهَلَأَرَعَو يبا وبل جحعلو (00) نوملعي 000 رك سي حس د 0
 طعم جَدَق ضال 0 روعحيت هلو

 0 ىّدُهَوِروُدُصاِفاَملمآَْسَو كيني
 عيت وه أوُخَوُفل كدي ال ْضَمِيْلف )
 فر ذر مَ م ههداَكَركممشتأ ل لق © َنوعمْجب

 هدأ 1 لحوم ْسلَمَجَ
 َبِدَكلائعدوونيَ دامو 3 كوم

 ََ 2 عار ل حول ينك 0 عه

 5 /ونساّتلَلعٍلَضَفوَ آهَلأَكِةَمَيِقْلاَمَو

2 
 ىف ا

 ع

00 

 2 6 را حس سرس هج رس رع سس ل دس حس

 انف ماقول © © نورْكَشمال ده اوُنمآ نيذلل وه لقإل :ىلاعت لاق
 َنوُصيِف اد "3 220 َيُكصَلإِلَمَع ُلَمَع نمن تاو رثف لضفب لقط 4 و - ع لع سال سها اس عار سس نيل هت هللا :هم افش
 بَ 1 هللا نم مهءاج يذلا اذهب (اوخرفيلف كلذبف

 ىفاَلَوٍضرأْلا ف ورد ٍلاَقْتي نم ( ءْبْرَمياَمَوِديِف ىلوأ هّنِإف ءاوخرفيلف ٌّقحلا نيدو ىدحهملا
 رجح م يس يس كل 10 نم 4نوعمجي اَمِم ٌريخ وهوإ هب نوحرفي 50 74 امم هب ن ام
 © ٍنيمبتكفالإ / كلذ نيكس ءامّسلا ميأرأ لقط :58 اهف امو ايدلا ماطخ
 5 مارح نم ملعجف قر نم مكل هلا لأ ا
 ىلع ًاراكنإ ةيآلا هذه تلزن «ًالالخو

 نورتفي نيذلا ّنظ اموو» 6٠١: !؟4نورتفت هللا ىلع مأ مكل َنذأ هللا لقإ» «لياصولاو بئاوسلاو رئاحبلا نم نوُمرحُبو نوُلِحُي اوناك ايف نيكرشملا
 مهتلجاعم هكرت يف «سانلا ىلع لضف وُذَل هللا نإ ؟ةمايقلا موي انيلإ مهعجرم موي مهب عنصُي نأ مهّنظ ام ؟4ةمايقلا موي بذكلا هللا ىلع

 ًاضعبو ًالالح ًاضعب نولعجيف مهسفنأ لع نوقّيضُيو «مهيلع هب هللا معنأ ام نومّرحُي لب ؟نوركشي ال مهّرتكأ ّنكلو ءايندلا يف ةبوقعلاب
 الو ٍنارق نم هنم اولتت امو نأش يف نوككت اموإل : ١ مهنيد يف هوعدتبا ايف باتكلا لهأو ,مهسفنأل هوعرش ايف نوكرشملا هيف عقو دق اذهو .ًامارح
 عيمج هتمأ لاوحأو هلاوحأ عيمج ملعي هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّين ىلاعت ربخُي «هيف نوُصيفت ْذإ ًادوبش مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت
 «نيبم ٍباتك يف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ءامسلا يف الو ضرألا يف ٍةّرذ ٍلاقثم نم كبر نع ُبزعي اموإل «ناوأو ةعاس لك يف قئالخلا

 هملع اذه ناك اذإو ؛نيبُم باتك يف الإ ربكأ الو اهنم رغصأ الو ضرألا يف الو تاومسلا يف اهرغص يف ةّرذ لاقثم هرصبو هملع نع بزعي ال هلو

 ش !؟ةدابعلاب نيرومأملا نيفلكملا تاكرحب هملع فيكف ءايشألا

 كلكرتو ترحل ماعنألا كل ثرخسسو .دالوأو الام ًارصبو اععم كل لعجأ ملأ :هل .لاقيف «ةمايقلا موي دبعلاب قؤيد : هلع هللا لوسر لاق :الاق ةريره يبَأو ديعس يلأ نع 6 :ةيالا

 ./758١/؟ج ريغصلا عماجلا حيحص [يتعاط تكرت اك باذعلا يف ككرتأ يأ] ؛ينتيسن اك كاّسنأ مويلا :هل لوقيف ال :لوقيف ؟اذه كوي يقالُم كّنَأ نظن تنكف ٌعَبرَتو سارت

 :لوقيف ؟ابب ًايدتفُم ٌتنكأ اهيفامو ايندلا كل'تناك ول :ًاباذع راّثلا ,لهأ ٍنوهأل ىلاعتو كرابت هللا لوقي» : هلع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع هحيحص يف ملسم ىور 84 :ةيآلا
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 درضلا د

 0 د لير ا اَةوَحْلا ف

 فكرك يلا َككلِلَد

 3 عع هام . يم يع حار

 الإبر وُعتينِإَ ءاكحرش هللا بود نم روعدبي

0001070 

 كلج رار ©) | نوُضْرْحباَلإ مه نول
 2 هوو

 َكِلَذ فن اَوِصبُم مَراَسَهّتْلاَو هيفا مدلل
 كونا ذكيا هوب اق 69 تح تروم ةكمكور 2 أ تنيك

 0 و

 ٍضْرَألا ِفاَمَو توسل َ 000 ا

 اَموَدَلَع توأوقت ادي يما دي محن
 ص 010

 َبِذَكْلا سأل ورشي إلف () َنوُمَلَعَتاَل

 متم 9 توخلتبال

 نط ي كيرلا اَدَحْلا ع هفيذن

 نذل

 0 مدل يم

0 

 الو مهيلع ٌفوَح الل هللا ءايلوأ نإ الأبل 7

 مه هءايلوأ نأ ىلاعت ربخُي 4نونزحي مه
 «مهّير مهّرَسف 5 نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا
 فوخ الإبف ًايلو هللناك ًايقت ناك نَملكف
 الو ةرخآلا لاوهأ نم هنولبقتسي ايف 4مييلع

 :51 ايندلا يف مهءارو ام ىلع «نونزحي مه
 مهلإ» :54 «نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا»
 لاق «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ىريشبلا

 هللا ىلص هللا لوسرل تلق :تماصلا نب ةدابُع
 ةايحخلا يف ىرشبلا مهلو» :ملسو هلاو هيلع
 ةرخآلا ىرشُب انفرع دف «ةرخآلا يفو ايندلا

 هيلع هللا ىلص لاق ؟ايندلا ىرشب امف «ةّئجلا
 ىَرُي وأ دبعلا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا :ملسو هلاو

 نم ًاعزج نيعبرأو ةعبرأ نم ٌءزج يهو ؛هل
 اذه يللا تاملكل ليدبت الو .(ةّوبنلا

 وه لب هرّيغي الو فلخُي الو لّدبُي ال دعولا
 زوفلا وه كلذ# «ةلاحم ال ٌنئاك ٌتبنم ٌرّرقم

 هللا ىلص هلوسرل ىلاعت لوقي :506 «مظعلا

 لوق «مهلوق كنزحي الوإ» :ملسو هلاو هيلع
 لكوتو مهلع هللاب ٌنعتساو نيكرشملا ءالؤه
 وسر هل اهعيمج هكاعيمج هلل هلا نإ هيلع

 عيمسلا «ملعلا ٌعيمسلا وهإط نيسؤمللو
 ْنِإ الام :55 مهاوحأب ميلعلا «هدابع لاوقأل

 «ضرألا يف نمو ٍتاومسلا يف نَم هلل
 ًاعفن كلعال يهو مانصألا نودبعي نوكرشملاو

 وه هنأل ةدابعلل قحتسملا وهدهللاو] أرض الو

 نيذلا ٌعِبَتي دي امو .[ءيبش لك هلو قلاخلا
 الإ نوعبتي ْنِإ ءاكرش هللا ِنوُد نم نودي

 يأ :يأ] «نوٌصرخي الإ مه نإو َنظلا
 وه : 1/ مهكفإو مهبذكو مهصرختو مهئونظ كلذ يف نوعبتي امّنِإ [مهنأ باجأ من « «مهلعفل ًاحيبقت ؟ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا عبتي ِ يش

 مهرافسأو مهيعسو مهشاعمل ًائيضم «ًارصبم َراهَنلاوإل .«مهتاكرحو مهلالكو مهبَّصَت نم اوُحيِرتسيل «هيف اونكستل َليللا محل لعج يذلا
 ىلاعت لوقي : 54 هناحبس اهقلاخ ةمظع ىلع نولدتسيو اهب نوربتعيف ججحلا هذه نوعمسي 4نوعمسي .موقل ٍتايآل كلذ يف نإ ٠ ءمهحلاصمو

 يف ام هلإ» «هيلإ ريقف ءيش لكو هاوس ام لك نع «ينغلا وهإ» كلذ نع هّرتت (هناجبس ًادلو هللا ّدحتا اولاقإب :ًادلو هل ىعّدا نم ىلع ًاركنم

 ىلع ليلد مدنع سيل ؟!4اذهب ناطلس ني مدنع نط .هل دبع هل كولم ءيش لكو قلخ امم هدلو هل نوكي فيكف «ضرألا يف امو تاومسلا

 دلو هل هنأ هيلع نيرتفملا ىلاعت َدّعوت مث ءٌثيدش ٌديدهعو ديكأ ٌديعوو ٌراكنإ «نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأإل .ناتببلاو بذكلا نم هنولوقت ام

 ًاعاتم مهل يلمأو مهجردتسأ «ايندلا يف ٌئاتمإط : 1/٠: ةرخآلا يف الو ايندلا يف 4نوُحِفُي ال بذكلا هللا ىلع َنورتفي نيذلا َنإ لق : 59 :هلوقب

 يزن مثإ» ةمايقلا موي 4مهغجرم انيلإ مثإط ًاليلق
 .روزلاو كنفإلا

 نم هوعّدا ايف ىلاعت هللا ىلع مهئارتفاو مهرفك ببسب «نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا ْمُهَق

 ًادحأ ٌثعمسام ءيش نع ٌتلأس دقل :لاقف ةيآلا هذه نع ءادردلا ابأ لجر لأس :لاق ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل هلوق يف ءادردلا يلأ نع ريرج نبا ىور 4 :ةيآآلا

 .«ةنحلا ةرخآلا يف ُهاَرْشُبو ايندلا ةايحلا يف ُهاَّرْشُب هل ىرُت وأ ُملسملا ٌلجرلا اهاَرَي ةحلاصلا ايؤرلا يه» :لاقف هُم هللا لوسر هنع لأس ٌلجر دعب هنع لأس

 /257/؟ج ريثك نبا/



 اة عدن صصقاو مهربنخأ «مسييلع لتاوإل ١
 يعرب نكن وسهول لاَ د وأب ملَعْلتأَو : قفا يكلمأ فيك هوك نيل سرر روس ل سس مس ل وكر رو سب تثي  هموق عم « حوت ًابنإ ةكم رافكل :يأ مهيلع

 م >ةم او >ير سمي هيرو رر لد يد 0 7 مكيلع ِ | موق اي دم
 أوعمج أوعجأَو تاكو هل لص تيا ردو كاتم ةيوكذنوإ كد « يطول كل مثع

 اوضقارش أمك ةَمْع دبع كرت أ كياَلَم مث مح ءاكرشو مكضأ .مكنع تح الو يلأ ال يتإف «تلكوتا م 2 د يآ ىلعف#» هنيهاربو هججحب هللا تايابا 5 ايإ

 َنِارِجَأَنموفَْأَساَمَمَرْحَكَو ند 7 وظن الو مكَرمأ اوُعَمجأفت ال وأ مكيلع عظَع ٌء ءاوس
 رجح ل | ىو 0 ا ا نيذلا مؤاكرشو متنأ اوعمتجاف 4م ءاكرسشو 0

 ل أ نأ ماوه كال ةرخبأ مرمأ نكي ال مثاطهللا نود نما نوعدت

 تسي 2 كاشلا ذو مكيلع رم اولعجت الو 4َدَمُع مكيلع
 7 َفِيِتلَخ ْرُهَسْلَعَجَو 9 ُ سو سف هولك اوُضقا متثإ» يعم مكلاح اولصفا لب ءأسبتلم كلفلا كعم هننمجحتف 0 1

 نرتب 1 انِئياَِب اوبك يذاع «ةدحاو ةعاس نورخأتت الو (نورظنت الو يل
 2 موو موس «ميلوت نإفإ» :ا9 مكس فاحأال ينإ
 ٍتْييل 0 0 نم مكتلأس امفإ» ةعاطلا نع متربدأو مبَّذَك
 1 2 مهو هدم او 2 عاق نس[ يسن لع كم لأ ير

 ترن رس قال 000 ١ مس رح - 1
 2 هورد هس م سس 2 هانيجنف هويركفإل زب لجو رع ك مالسإلا

 يحل ايلين نحل هَكجَتل فيك زطناف انئيآب اوذك نيذلا اهقرغأو)» © - , مة 1 2 55 0 ضرألا ف «فئالخ مهانلعجو )ل ةنيفسلا
 مي اذه خي مسام تأ ةيموم لاق انيمنأ فيك دمحم اي «نيِرّذملا ةبقاع ناك
 ام صرع رز هه تر نعل لَ 90 2000 نم انعب مث :1/4 نيبذكملا انكلهأو نينمؤملا

 (َمَءآَبا جلع ات دجوامع اندفِلتل انتعِج 7 ءج أ اولاق 9 ٌنورِحْسَْلا مهموق ىلإ الشر حون دعب نم «4هدعب

 و را 121 أ ىلع ةلدالاو ججحلاب «تانتيبلاب مهوؤاجف

 09 َتنِمْؤمِب بم ْنَحاَمَوٍض رالف يري اَمْكلَنْوْكَتَو امب اونمؤَيل اوناك امفإ» هب مهوؤاج ام قدص
 كا امب نموت مثألا تناك امف لبق ني هب اوُبَدك

 نم انثعب مثل :/© مهدعب نم مههّبشأ نم بولق ىلع هللا عبطي اذكه «مهبيذكت ببسب اونما امف ءالؤه بولق ىلعُهللا عبط ا 4نيدتعملا بولق

 هل دايقنالاو قحلا نع اوربكتسا «نيمرجم ًاموق اوناكو اوركتسافإ انيهاربو انججحب يانتايب زف «همرق ونإلمو نوعرف ىلإ نوراهو ىسوم مهدعب
 هولاق ام نأ نوملعي مهو كلذ ىلع اوُمسقأ هللا مهحبق- مهنأك «نيبم ٌرْخِسَل اذه نإ اولاق انرلدع نم قحلا ْمُه ةَءاج اًملفإ» :!/5 نيمرجم اوناكو

 خلفي الو «[؟ٌرخيم قحلل نولوقتأ :يأ] «كياذه ٌرخسأ معاج ال قحلل نولوقتأإ» مييلع ًاركنم مى لاق :الا/ ناتهّيو بذك

 َنوكتوإ» ءهيلع اوناك نيذلا نيّدلا ,«انءابأ هيلع انذجو اًمعإب انينثت «اسفلتل اسئجأ اولاقإ» :/8 [هب ىنأ نَم حلفُي ال :يأ] «4نورجاسلا

 هباتك يف نوراهو ىموم ةّصق ىلاعت هللا ركذي ام ًارثكو .4 نينم ومب اَمُكل نحن امو ضرألا يفإط ةسايرلاو ةمظعلا 4ءايربكلاإ نوراهو كل ياَمُكل

 .صّصَقلا بجعأ نم اهّنأل نوعرف عم «زيزعلا

 ىلع مالسلا هيلع مدآ نامز نم هلبق نم اوناك سانلا نإف مالسلا هيلع حون دعب نم كلذو مهب نمأ ْنَم ىجنأو لسرلل ةبّدكملا مألا كلهأ ىلاعت هللا نأ دارملا :ريثك نبا لاق ال رمي

 .سابع نبأ لاف ؛ضرألا لمأ لإ هللا هثعب لوسر لوأ تنأ ةمايقلا موي نونمؤملا هل لوقي اذهو ,مالسلا هيلع ًاحون مهملإ هللا ثعبف :مانصألا ةدابع سانلا ثادحأ نأ لإ 5

 متاخو لسرلا دّيس اوبّذك نيذلا برعلا يكرشمل مظع راذنإ اذه فو «قيآلا «حون دعب نم نورقلا نم اتكلهأ مو ف ىلاعت لاقو « مالسإلا نم مهلك نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك

 /177/ج ريثك نبا .؟كعلوأ نم َّريكأ اوبكترا دقو ءالؤه نظ اذامف لاكتلاو باذعلا نم ىلاعت لا هرك ذام لسرلا كلتب ٌبّذك نم باصأ دق ناك اذإ هنإف ءنيلسرملاو ءايبنألا



 - مع 7 اك 13 / 2 ني قا ههه بواب
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 لَك هِعْوَف نم هَيَرداَل إوموُسِ نما اَءآَمَف (©9) نومرَجمْلا

 لاَ دفبدأ دهم زو نفح

 نوي وملاقو (© َنيِوِرْمْلَاَنِمَلْمَنِ و ٍضْراْلا ف

2 2 

 تريبل وَ 0

 د ل215 تيكا
 صم ..0 حور اس عر م أولعجلَو موس ا

 ةلسف محتوي اوامج هموم ل

 نوم لاو 8 بيييزتلا هر اركصلا أوُمِققأَو

 هدأ ل عمو. مسا 000 ٍةلل ف اكوَم

 اوةسزو الم 9 وعون َءَكلدإ انير

 لعام

 0 علالاَب ده ريّوحأ ف مؤزالك زوي لع ددْفأَو َمهِلومأ عتيل َكلَس نعوذ ايراد
 قلد

 رحاس لكب ينوتئا ُنوعرف لاقوإ» 0/4

 ىلع جربمُي نأ دارأ نوعرف نأ كلذو «ملع

 قحلا نم ىبوم هب ءاج ام ضراعُيو سانلا
 ىسوم مهل لاق ٌةرحسلا ءاج املفإ» ٠٠

 مهأل كلذ مهل لاق «َنوُقلُم متن ام اوُقْلَأ

 بيرقتلاب نوعرف نم اوُدعُو دقو اوفطصا
 ىسسوم لاق اوقلأ اَملفإ» :81 ءاطعلاو

 ىلع مهل ٌيبوتإ «رحسلا هب ْمشِجام
 هلطبيس هللا نإإ» ءعرحسلا نم هب اوؤاج ام
 :ينعي] «نيدسفملا لمع حلصُي ال هللا نإ

 هتاملكب ّقحلا هللا قحُيوإ :87 [رحسلا
 نم ءافش تايآلا هذه 4«نومرجملا ةرك ولو
 مث ءام هيف ءانإ يف أرقت «ىلاعت هللا نذإب رحسلا

 َنَمآ امفإ» 8 روحسملا سأر ىلع بصي

 نم فوخ ىلع هموق نم هير اَلِإ ىسومل
 ىسومب نمْؤُي مل «مهتفي ْنَأ مهنالمو نوعرف
 فوخو لجو ىلع بابشلا الإ مالسلا هيلع
 هيلع اوناك ام ىلإ مهوُدري نأ ِهِلَمو نوعرف نم
 ضرألا يف ٍلاَعَل َنوعرف َنِإوإل ءرفكلا نم
 ريبكتم تاع :يأ] «نيفرسملا َنِمَل هنو
 يبسوم لاقوإ» :84 [رفكلا يف زواجتم
 ْنِإ اولكوت هيلعف هللاب متنمآ منك نإ موق اي

 لكوت نم فيك هللا َنإف «نيملسم متدك

 ««هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نموإل هيلع
 لكوتلاو ةدابعلا نيب ىلاعت هللا نرقُي ام ًايثكو
 :88 «هيلع ْلكوتو هد ليعافإ» :ىلاعت هلوقك

 ةمتف انلعجت ال انّبر انلكوت هللا ىلع اوُلاقفإ»
 مهطلسو انب مهرِفظت ال «نيملاظلا موقلل

 ىلع مهثأل اوُطْلَس امّنِإ مهْنَأ نوّتظيف ءانيلع

 ىلإ انيحوأوإط :81 كيلع انلكوتو كب انمآ دق نحنو ءهورتسو َّنحلا اورفك نيذلا «نيرفاكلا موقلا نم كمر انجئوإ :85 كلذب اوي حلا
 مهتويب اوذختي نأ اورمأ 4ةَلْبق مكتويُي اوُلعجاوإ» ًاتويب رصمب امهموقل اذختي نأ يتوب رص امكيوقل اءّوب نأإ» نوراه «هيخأو ىبسوم

 بيرقلا رصنلاو باوثلاب «نينمؤملا رشبوإل ةالصلا ةرثكب اورمأ «ةالصلا اوُميقأو)» (مهتويب ل اوُلصُي نأ اورمأف «نيفئاخ اوناك مهّنأل ,دجاسم
 مهتيطعأ ' «كليبس نع اوُلِضُيِل اّيرإ» اهعاتمو ايندلا ثاثأ نم «ايندلا ٍةايحلا يف ًلاومأو ةنيز ُهألمو نوعرف َتيتآ كن اير ىسوم لاقوإ» :68

 امّنِإ كّنأ هتيوغأ نم نظيل كققلخ نم تعش نم مهتيطعأ امب ّنتتفيل مهل كنم ًاجاردتسا ميهلإ هب يتلسرأ امب نوّويال مهّنَأ ملعت تنأو كلذ

 اَوَرَي ىتح اونسْؤُي الفإل اهيلع عبطا «مهمولق ىلع ُدشاوإل «ةراجح اهلعجاو اهكلهأ «مهاومأ ىلع سمطا انّبرإط ؛مهايإ َكّبُحِل اذه مهتيطعأ
 .ىلاعت هلل ًابضغ مالسلا هيلع ىموم نم تناك تاوعدلا هذهو «ملألا َباَذَعلا

 يتلا ةيآلا روحا سأر يلع ُبصُي مث ءام يف ءانإ يفأرقيف لات هللا نذإب رحسلا نم ءافش تايآلا ءالؤه نأ ينلب :لاق لس يأ نبا وهو ثيل نع متاح يبأ نبا ىور ١ :ةيآلا

 يو قححا عقوفل ىرخ و مكج سنوي ةروس نم ّ" ىرخآلا ةيآلاو «نومرجملا هرك ولو هتاملكب ّقحلا هللا قحيو نيدسفملا دال هللا نإ هلطبيس هللا نِإ رحسلا هب متتجام ىبسوم لاق اوقلأ املف 0
 /؛؟0//؟ج ريثك نبا| .«ىّنَأ ٌتيح رحاسلا حلفيالو رحاس ديك اوعنصام َنإإم هلوقو تايآ عبرأ رخآ ىلع «نولمعي اوناكام



 ا وج ٌتبيجأ ذقإ» ىلاعت هللا «لاقإلا 1

 م ورعد 1 دق :يأ «نوراه َنَماو ىسوم اَعَد 4امكئوعد

 ليم نع اَلَوَميِقَّيَسُأَفاَمكصنَوْعَد تَيِجْأ َدَق اى .نوعرف لآ ريمدت نم اهتأس ايف امكانبجأ
 رم دعس ود مر وت َناَعبت الوإل اًييطماو يرمأ ىلع 4اَميِقتسافإ»

 رحبلا لي ِهّرَسِإ !ييبانروجو # اهل َنومَلَعَيال ذل انزواجوإ» 4١: «نوملعي ال نيذلا لبس

 00 ل عم ليئارسإ نب ىموم جرح ال أوذعو يب كرد َوَحاَودَعواَهفَبودوُجَوْوعْورْهَعَ 2:15 ةدولجو ثوعرف مهعبأف ّرحبلا ليئاسإ ينم
 لية (تإاوبسوي تما ىلإ لإ الْمَنَأ تنم َلاَُقَرَعْلا هل نوعمجي نيرشاح نئادملا يف نوعرف لسرأ
 ةميظع ٍةهَبَأ يف مهءارو بكرف «هدونج

 تكور ْلَْق َتَبَصَع َدَهَوَنَعْلاَ 09 يلتف انِإ وم باحصأ لاق ناعمجلا ىءارت اًملفإ»
 ك2 هلع يبر ّيعم نإ الك لاقإ ««نوكرْذسُمَل
 ّنَمِل كوكل كن دسك نينا َنيِدِسْفَمْلاَم رحبلا برضي نأ ىلاعت كا هرمأف 4 يدهس

 67 تولع نيني نعسان امك ءكفلح اء َكْفْلَح ونب زواجو ءاقيرط رشع ىنثا راصق هاصعب

 م نا هنم مهرخآ جرخ اًملف ٌرحبلا ليئارسإ
 00 ا يم َ 9 021 ىلا مدربا جرح ا

 ِتبَيِطلَاَنم م ُهَسضَدَرَو ِقَدِصَأ و اَوَبم لِي 9 رسب انو اويدقلو مهلك اومحتقاف تفاح ىلإ هدونجو نوعرف
 00 ره 3 موو 0 هد ءّدحأ مهنم جني ملف مهيلع َمطتراف ءٌرحبلا

 ميلا مودي ضعي كير نإ اعلا مه هاج يح اوفلَتْحأ اَمَق [نوعرفل :يأ] «ٌقرغلا هكردأ اذإ ىتحإ»

 َكَكَكرَمِمِقلَس ٍفَع نإ () َنوُمِلَتَك هيف اكاسيف ونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ لاقإو
 ثيح نماف «نيمل 1١ نم انأو ليئارسسإ

 ميسر ع سرس حر ور

 كل َءاَجدقل كلف نم بتتكحلاَنوءَرَفبَس ارتست َتيَّصَع ذقو َنآْلاَ أ ناميالا هعفني ال

 ركل 1ر7 َفوكَمُمْلاَن منكَ الف كَل ٍ ر لوقت تقلا اذهأ «لبق مروج لس 2 90 نحل لبق هللا ٌتيصع دق لوقت تقولا اذهأ بق
 «نيدسفملا نم تنكوإإ هنيبو ٌكنيب ايف اذه

 58 ل م مويلافؤ :84 37 َسانلا اوُلْضأ نيذلا ضرألا يف

 9 0 ٍر 2 «ةيآ َكفلخ نمل توكل كندبب كيجنت

 مكي شسس عدد ف ٌتَقَح َنينأَنِإ© .هتوم اوققحتيل عفترم ناكم ىلع كعفرن

 م م ل مود رس رد مج هكاله اليلد ليئارسإ ينبل نوكي

 69 ميلأل |باذعلا اور وحواء ل كح هم ءاَجَولَو ال يتوقف اهيآ نع سلاما ما
 64 دقلوإ» :947 اهب نوربتعي الو اهب نوظعتي ال
 الزنم :يأ] 4قدص ْأَوَبُم ليئارسإ ينب انأَوب

 اوفلتخي نأ مهل نكي ملو «ملعلا مهءاج ام دعب نم اّلِإ ءيش يف اوفلتخا ام « ,«ملعلا مهءاج ىتح اوفلتخا امف ٍتابّيطلا نم مهانقزروإ» «[ًادومحم

 ُكَش يف تنك نإفإ : 8 4 4نوفلتخي هيف اوناك ايف ةمايقلا موي مهنيب لصفي «مهنيب يضقي ُكّبر َنِإإ» ءسبللا مهنع لازأو مهل هللا نّيب دقو

 هلآو هيلع هللا ىلص لاق تلزن الو [كلش كريغ ّنكلو كش يف تبسل :يأ «هريغ دارملاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلل باطخلا «كيلإ انلزنأ ام

 ٌتيبثت هيف اذه «نيرّتمملا نم َننوكت الف كّبر نم قحلا كءاج دقل كلب نم باتكلا نوؤرقي نيذلا ٍلأسافإ» ««لأسأ الو ٌكلشأ الا :ملسو

 نم َنوكتف هللا تاياب اوُبَّدك نيذلا نم ٌننوكت الو :48 باتكلا لهأ يديأب يتلا ةمدقتملا بتكلا يف ةدوجوم مهّيبن ةفص نأل ةمألل
 نيذلا :يأ] ,4«نوسوُي ال كّير تملك مييلع ْتّقح نيذلا نإ .:95 [هريغ دارملاو ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلل باطخلا] «نيرساخلا

 .[مهُناميِإ مهعفني ال زعحن ملل َباذعلا اًوَرَي ىتح ةيآ لك مهتءاج 00 :41/ [نونمُؤُي ال مهتيصعمب مهيلع هللا بضغ

0 

 ذم ثلا هاور ,(ةمح 59 نأ ةفاحم هيف هس دف ١ لاح

 /4 ارك ”يذمرتلا هور / : محب 1

 اهنم ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفتسو «ةقرفو نيعبسو نيتنثا ىلع اوفلتخا ىراصتلا ّنِإو «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع اوفاتخا دويبلا نإ» : يع هللا لوسر لاق 48 :ةيآآلا
 .ديئاسملاو ننسلا يف وهو ظفللا اذهب هكردتسم يف مكاحلا هاور ؛«يباحصأو هيلع انأام» لاق ؟هللا لوسراي مه ْنَم :ليق (راّثلا يف نوعبسو ناتنثو ةنجلا يف ةدحاو

 /157/؟ج ريثك نباأ
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 هذ كل دم

 ملعتمو هواتدلاوومحل فيلا 09 عافك اثم

 ناسخ 2 ولو © ٍنيِحَلِ
 000 مالا هركَّف تق احيج
 تيس هلأ هللاِنْذِإ الإ صفد يفت اك
 ِتَومَّسلَأِفاَداَم أورظنألق () َنوُلِقَعِيالَ َِدلاَلَع

 1“ 9 وموال وو عْرددلاَوت بآل يفاَمَونيالاَ

1 
 قالك تيل واني لشمال ِإ روم ْ ا لَه هته 04

 قيم 9 تسيرطتنملا بي كعمل
 َنينمْؤمْلا م اَكعاَقَح َكَِدَكاوْيَماَ- داو اَنكشَم

 ية وو نسال سايل

 5 وى ادب انك وول نود نم توديع

 اقيِنَحِتلِ همم َرِيآَنأَو 3 َنييمْؤمْلَس برك
 هلأ نود ص ْعدَماَلَو 2 تيكر ْشمْلا وكوت

 ا رة جس لس سوس

 9 َنِييلَطلَنَماَ اد كَنِإَف َتْلَعَف نإ دل ضيالو ك عقيل م
ُ 
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 مسا م.

 اهعفنف ْثنمآ ٌةيرق تناك الوافإل
 نم مألا نم اهلامكب تنمآ ةيرق الهف «اهنامإ
 موق الإ اهوسر تبذك الإ دمحم اي كلبق
 الإ | مهمايإ ناك امو «ىّونين لهأ مهو «سنوُ

 هيب مهرذنأ يذلا باذعلا لوصو نم ًافوخ

 مهلوسر جرخو «هبابسأ اونياع امدعب مهّلوسر
 نأ هب اوثاغتساو هللا ىلإ اورأج امدنعف مهنيب نم
 الإ هللا مهمحر اهدنعف «باذعلا مهنع عفري
 ةايحلا يف يزحلا ّباذع مهنع انفشك اونمآ
 ًءاش ولو# : 5 «نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا

 «ًاعيمج مهلك ضرألا يف نَم َنَمآل كبر
 ٌةركت َتنأفأإ# هلعفي ايف ةمكحلا هل نكلو

 اونوكي ىتحإ» مهئجلُتو مهمزلت «ساسنلا
 هللا لب كيلإ الو كيلع كلذ سيل 4نينمؤم
 ْبَمَْذَت الفإ» ءاشي نم يدبيو ءاشي نم ٌلْضُي
 ناك اموإ# : ١٠6 «ٍتارسح مهلع كسفن

 «امإ] ألا ٍنذإب الإ َنِمْؤَت نأ سفدل

 هفاضقب الإ سفن نمؤت نأ يشي ام :يأ «يفن

 لابخلا وهو «سجّرلا لعجيوإ» «[هتئيشمو
 ٌججُح «تولقعي ال نيذلا ىلعإ لالضلاو
 ١١١: كلذ ين لداعلا وهو ةقدأو هللا

 4 ضرألاو ٍتاومسلا يف اذام اورظنا لقو
 ينغت اموإ» بابلألا يوذل ةرهابلا تايآلا نم

 يأ ؟4نونم وُ ال موق نع ُرّذّتلاو ثايآلا
 موق نع ةيضرألاو ةيوائسلا تايآلا ينغُت يش

 هّنأ هللا ملع يف هل قبس نّمع :يأ] ؟نونمْؤُي ال

 َلْثِم الإ نورظتني لهفإ» ٠١7: [نمْوْي ال
 رظتني لهف «مهلبق نم اًوَلَح نيذلا ماي

 ةمقنلا نم دمحم اي كل نوبذكملا ءالؤه 0
 يجنن مث» : ١٠١7 [ٌديعوو ٌديدبم اذهو] 4 نيرظتنملا نم مكعم ينإ اوُرِظعناف لقط ؟مهلبق نم مهلسر اوبذك نيذلا يف هللا مايأ لئم الإ باذعلاو
 اهَيأ اي لقإ» : ٠ 4 ةمركلا هيسفن ىلع هللا هبجوأ ًاقح 4نيدمؤملا يجنث انيلع ًاقح كلذكإ» لسرلاب نيبّذكملا كلهثو «اونمآ نيذلاو الس
 يذلا هللا ُدبعأ ْنكلوهللا نوُد نم نودبعت نيذلا ُدبُعَأ الفإل فينحلا نيّدلا نم هب مكتنج ام ةحص يف 4ينيِد نم كش يف متنك ْنِإ سانل

 يذلا وه ٌرضيو عفني يذلا امّنِإو «عفنت الو ٌرضت ال اهنإف ؛ينرضتاف اهومداف اهدبعأ ال انأف هللا نود نم نوعدت يتلا مكتملا تناك نإذ «عافوع
 «كرشلا نع ًافرحنم :يأ «ًافينح هّدحو هلل ةدابعلا صلخأ ًفينح نيل كّهجو ْمَقأ نأوإ» : ٠١8 4نينمؤملا نم نوكأ نأ ٌتْزِمُأو» ؟افوت

 نفط «[هتيصع نإ :يأ] 4ك رضي الو َكُعفني ال ام هللا نوذ نم ٌحذت الوو : لح «نيكرشملا نم نوت الوإل :هناحبس لاق اذهل
 .«نيملاظلا نم ًاذإ كنإفإ» «عهتمأل هجوم باطخلاو للا ريغ تدبع :يأ] «4تلع

 تباوث «تارّن بكاوك نم تاوامسلا يف امت «بابلألا يوذل ةرهابلا تايآلا نم ضرألاو تاوامسلا يف هللا قلخامو هئالآ يف ركفتلا ىلإ هدابع ىلاعت دشرُي :ريثك نبا لاق ١٠١١ :ةيآلا
 لزنأامو ءاهتنيزو اهنْسحو اهعاستاو ءامسلا عافتراو ءاذه لوطيو اذه رصقي مث ؛اذه رصقيو اذه لوطي ىتح رخآلا يف امهدحأ أ جاليإو امهفالتخاو رابتلاو ليللاو رمقلاو سمشلاو ؛تارايس
 لوهسو لابج نم اهيفامو عفانملاو ؛ ناولألاو لاكشألا ةفلتخم باود نم اهيف ًاَرَذامو تابنلا فونصو ريهازألاو عورزلاو رافلا نينافأ نم اهيف » جرخأو ءاهتوم دعب ضرألا هب ايحأف رطم نم اهنم هل
 .هاوس ٌبرالو وه الإ هلإ ال ريدقلا ريخستب قفرب ابي يرجيو مهتفس لمحي نيكلاسلل ٌللَّذُم رخسم اذه عم وهو «جاومألاو بئاجعلا نم رحبلا ينامو بارخو نارمعو ٍراَمَ

 /: 51/7 ج ريثك نبا|



 الف ٌرُصب هللا َكْسَْمَي نإو» 7
 دار الف ريمتب َكذرُي نإو وه الإ هل َفشاك

 َريخلا ْنَأ ىلاعت هللا نم ْنايِب اذه «هلضفل

 هدحو ىلاعت هيلإ ٌعجار وه امّنإ ٌرسشلاو
 وحتسي يذلا وهف ءدحأ هيف هكراشُي ال
 نَم هب ٌبيصُيإ» هل كيرش ال هدحو ةدابعلا

 نمل «محرلا ٌروفغلا وهو ,هدابع نم ءاشي
 هيلع بوتي ِهّنِإف كرشلا نم ناك ولو هيلإ بات

 قحلا ُمكءاج دق سانلا اهيأ اي لقإلل :

 «هسفنل يدتبب امنإف ىدتها نمف مكبر نم
 نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت رمأي
 دنع نم وه هب مهءاج يذلا ْنَأ َسانلا َربخُي

 دوعي امّنِإف هب ىدتها نمف هيف كش الهللا

 لض نمو ءهسفن ىلع عابتالا كلذ عفن

 هب ءاج امع] لض نمو 4اييلع ٌلضي امنإف
 لابو عجري امنإف [ملسو هلاو هيلع هللا لص

 .لك ومب «ليكوب مكيلع انأ اموإ# .هيلع كلذ

 نيبُم ٌريذن انأ امّنِإو «نينمؤم اونوكت ىتح مكب

 #زبضاو ُكيلإ ىحوُي ام عسبتاوإ» 8
 ةفلاخم ىلع ربصاو «كيلع هللا لزنأ امب كَسَع

 هللا َمكحي ىتحإل «سانلا نم كفلاخ نَم
 «نيمكاحلا ريخ وهوإ# ءمهنيبو كنيب حتفي

 3 ع دوُه ةروس ريسفت 3

 َتلّصف مث هتايا تمكحأ ٌباتك رلا# : :3

 ا ال ريكح نذل نم

 دنع نم (ْنُدَل نمط «ىعمو ًةروص

 وعم ب ا 2 0-4

 اهل فش ناكامْرْصِب هللا كَسَسْمَيْنِإَو

 ا امم نم دي بيعي 00 الفرك دري

 رس د د لوك > روب دقي سب حرص سال ل
 مك هاجد صان 0

 ل تر ءاض مصرع رج لس حض

 نمو ويطل يم اعدت سس نم ّقحلا

 1 لبكي ثكيَمأنمَوَيمُدِع 520
 مك رب سس 24

 0 00 وحراج

 د
 ان وه 1
 توي صَسُم لجأ كسك تيت 3 5 اوت ترة بكا فات اتكلا 009 ٍريِخِركح ند وتم ثنا تنكح بككرلا
 ممل [زي) يدق تل ل مج سوس لإ () !(©ِرك ِوَباَدعدَيَع كافور نك
 َُقَباَينوُمْفَتْين لاه وفخَعَسس ْفَروُدُص نون

 0 ل لا ا

2 

 ©9روُدُصل اٍتاَّدِيممِيِلَعْمَتإ َنوُنلعِباَمَو تَوّرِياَمْمَلَعَي
 ره ُ

١ 
 بقاوعب ريبخلا هماكحأو هلاوقأ يف مكحلاوّللا

 باذع نم ريذن مكل يثإو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعل لّصفملا مكحما نآرقلا اذه «ريشبو ٌريذن هنم مكل يننإ هلا الإ اودع الأ : 1 رومألا
 رع هللا ىلإ اهنم ةبوتلاو بونذلا نم رافغتسالاب كرماو ؟هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتسا ٍنأوإِم :* هومتعطأ نإ باوغلاب ٌريشبو «هومعفلاخ نإ هللا

 ةرخآلا يف يُدَلَضَف لْضَف يذ لك ٍتْوْيو ُىَمسُم لجأ ىلإإل ايندلا يف «انسح ًاعاتم مكعتميإ» ؛كلذ ىلع اورمتست نأو «هنولبقتست اهف لجو

 نع ىلوت نمل ديدش ديدبم اذه 4 ريبك موي باذع مكيلع فاخأ ينإف اولوت نإوإل [هلمع ءازج ةحلاصلا لامعألا نم لمع يذ لك تْوي]

 الأول :ه «ريدق ءيش لك ىلع وهوو» ةمايقلا موي «مكعجرم هللا ىلإإ» :4 ةلاحم ال هلاني ةمايقلا موي باذعلا ْنِإف ءهلسر بّذكو ىلاعتدللا رماوأ
 مهّنَأ ىلاعت مهريخأف «كلذبهللا نم نوفختسي مُهّنُأ نوتظيف مهرودص نونثي هولمع وأ اعيش اولاق اذإ | مهّنإ «هنم اوفختسيل مهّرودص نوثتي مهنإ

 ملعي .حهسفن يف ٌرمضأو هّيوث ىشغتسا اذإ دبعلا نوكي ام ىفخأ] 4مهتايث نوشغتسي نيح الأ «نولعفي ام ملعي مهبايث نوشغتسي نيح
 .«رودصلا ِتاذب ملع هّنإإ» لمعلاو لوقلا نم 4 نوئلعُي امو نوُرِسُي ام

 قحتسي يذلا وهف دحأ كلذ يف هكراشيال هدحو ىلاعت هللا ىلإ عجار وه امّنإ رضلاو عفنلاو ّرشلاو ريخلا نأ نايب هيف ةيآلا ضب ُهّللا كلْسَسْمَي نإوإ» :ريثك نبا لاق 1١٠١ب/ :ةيآلا

 اهب بيصُي هتمحر نم تاحفن هلل ْنِإف مكبر ٍتاحفنل اوضّرعتو ءهلك مهد ريخلا اوُبلطا» لاق هيَ هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ركاسع نبا ظفاحلا ىورو .هل كيرشال هدحو ةبابعلا

 /47/5 ج رمثك نبا .(مكتاعور نّمْوُيو مكتاروع ٌرتسي نأ هولأساو «هدابع نم ءاشي نم

 - .«ترّوك سمشلا اذإو نولءاستي معو ةعقاولاو دوه ينتبيش» لاق ؟كيّيشام هَ هللا لوسر ُتلأس ركب وبأ لاق :لاق ةمركع نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىور :دوه ةروس



 .«ديدش باذع ْيَدَي نيب مكل ريذن ينإف» :لاق ًابنك كيلع انبرجام :اولاقف «؟ٌقّدصم مّتسلأ
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 تاقولخلا قازرأب لفكتُم هّنَأ ىلاعت ربخأ :5

 ٌباود رئاس نم 4ضرألا يف ٍةَباد نم اموإو
 ءاهرحبو اهرب اهريبكو اهريغص ضرألا
 يوأت ثيح «اهّرقعسم ماعيو#

 يف اهعدوتسمو «تومت ثيح «اهعدوتسموإو
 يف و ءماح ا ف اهعدوتسو «بالصألا

 قلخ يذلا هر :1/ كلذ عيمج نع هللا

 هشرع ناكو ماي ٍةَنس يف ضرألاو ٍتاومسلا
 لك ىلع هتردق نع ىلاعت ربخي «ءاملا ىلع

 قلخي نأ لبق هقلخ ءدب ناك فيكو «ءيبش

 هللا ىلص هللا لوسر لاق .ضرألاو تاومسلا
 قئالخلا ريداقم رّدقهللا ّنِإ» :ملسو هلآو هيلع

 فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق
 قلخلا قلخخ املف «(ءاملا ىلع هشرع ناكو «ةنس

 شرعلا تحت ًافصن لعجف نيمسق ءاملا مسق

 ٌنسحأ مكيأ مولبيلإل .روجسملا رحبلا وهو
 هدابع عفنل ضرآلاو تاومسلا قلخ 4المع

 ءائكيش هب اوكرشي الو هودبعيل مهقلخ نيذلا

 توملا دعب نم نوثوُعبم مكنإ َتلُق نيلوإل
 ٌرحس الإ اذه ْنِإ اورفك نيذلا َنَلوَقَيَ
 ىلع كقدصن ام ًادانعو ًارفك نولوقي «نيبُم

 ةئرحس نم الإ كلذ ٌركذي امو ,ثعبلا عوقو
 انرخأ نئلوإط :/ لوقت ام ىلع كعبتي وهف
 انرخأ نكل «ةدودعم ِة ِةَمَأ ىلإ ٌباذعلا مهنع

 ىلإ ةذحخاؤملاو بباذعلا نيكرشملا ءالؤه نع

 ةبورم ةّدم ىلإ مهاندعوأو روصخما دمأ

 رخؤُي ؟(ةسشبحي رامإ ًايذكت «ٌنأو قيل»

 5 دق مهاياجس نِإف ءاّنع باذعلا اذه

 موي الألب .لوسرلا مههف ثعبُي نيدذلا انه ةّمألا نم دارماو .ةعامجلاو نيّدلاو ةّلملا يف :ةدّدعتم ٍناعم يف ةّنسلاو نآرقلا يف لمعتسُ َهَمألاو .بيذكتلا
 اذإ هنإ (ٌروفك سوؤَيل هّنإ هنم اهانعزن مث ةمحر ام ٌناسنإلا انقذأ نئلو# : :4 «نوءزهعسي هب اوناك ام مهب ّقاحو مهنع ًافورصم سيل مييتأي

 ءأجرف كلذ دعب جري لو ًاريخ ري مل هلأك لاحلا يضامل ٌدوُججو ٌرفكو «لبقتسملا ىلإ ةبسنلاب ريخلا نم طونقو أي هل لصح ةمعن دعب ةّدش هتباصأ

 حرف «ٌروخف حفل هنإ يّنع ثائيسلا بهذ ٌنَأوُقَ هتّسم ءاّرض دعب ءامعن هانقذأ نئلوإل : ١ ٠:ىلاعت لاق ام «ةمقن دعب ةمعن هتباصأ نإ اذكهو

 دئادشلا ىلع اوربص نيذلا الإ «ريبك ٌرجأو ٌةرفغم مه كنلوأ تاحلاصلا اوُلِمعو اوُريَص نيذلا الإإ» : ١١ هريغ ىلع ٌروخف ْرِطَب هدي يف امب

 مهميصي امب ةرفغم مهل ككلوأ «ةيفاعلاو ءاخخرلا يف تاحلاصلا اولمعو هراككملاو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرل ًايلسم ىلاعت لوقي 4كَلَم هعم ءاج وأ ٌرنك هيلع َلزنأ الول اوُلوقي نأ َكّردص هب قئاضو ٌكيلإ ىحوُي ام ضعب

 نع كلذ هّئّدصي الو هّردص كلذب قيضي ال نأ ىلإ هدشرأ ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع هنولوقي اوناك ايف نيكرشملا هب ٌتّنعتي ناك اًمع
 .[ديهشو ظفاح :يأ] «ليكو ءيش لك ىلع هللاو ٌريذن َتنأ امنإإل لجو ّرع هللا ىلإ هئاعد

 كرات كّلعلفإل ١: * ءاخرلا نمز يف اوفلسأ امب ريبك ٌرجأو «ءارضلا نم

 مكحبصت ًاليخ ْنَأ مكئربخأ ول ْمُأأ !شيرق رشعمايو :لاقف اوعمتجاف «برقألا مث برقألا شيرق نوطب اًكَتف افصلا دعص هُم هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج ؟ :ةيآلا

 / 475/٠ ج ريثك نبا|

 ناكو ةنس فلا نيسمخب ضرأألاو ٍتاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم ٌرّدق هللا ّنإ» هيَ هللا لوسر لاق :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هحيحص يف ملسم ىور ا/ :ةيآلا
 /4730/؟ج ريثك نبا/ 2 .هءاملا ىلع هشرع



 توق تكلا ب ىلاعت نّيب دقه فارتفا نولوسقي مأل
 تأ نأ ٌدحأ عيطتسي ال هنأ نارقلا زاجعإ

 سدس حو ”حس مو اس هو 2 و راد حرص

 ٍتيرتفمِهِل توروس سعب اوتأَف لق هلبرتفأ رول وقيم ٍتايرتفم هلئم ٍرَوُس رشعب اوتأف لقط ؛هلثع

 ريحج < 00 0 “34 ريفا نا وباسم ىص أ 2 منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوُعْداَو

 59 َنيوِرص م تككنإهلَأ نود نيم سعْطَسْسأِنمأوُعدأَو ةروسب ينأي نأ ٌدحأ عيطتسي نلو «(نيقداص

 سس مسالا عر ب ص حس سس رعي و اوس رس سو اس ساس ساس
 هلإالنأو هللا لتنأ امثأأ م انمكلأو 1 3 ف هبشي الو «ىلاعت ّبرلا مالك هّنأل هلشم نم

 1 1 لمي كن 52 ل تافص هبشت ال هتافص نأ اك نيقولخملا مالك
 0 يم رع 2 ” يه و

 ةويَحْلأ ديري ناكَنَم ا 0 3 2 2 متنالهفوهالإ «مكل اوبيجتسي ل نِإف» : :1 5 تائثدحملا

 هي رع ب دريل سل حرس رس را حرا سل 7 باسرع سس دس سرد اوُمّلٌعاَف هيلإ | مهوعوعد ام ةضراعمب اوتأي م نإف
 ركل يطوي ولعت يلق 0 ندلا مالكلا اذه ْنأو «كلذ نم نوزجاع مهنأ

 2 0-3 0 يم اس ير يصل

 ابكي د اَكأاّلإَو 5( ىف ل مل ىذا َكتلَوَأ (00) ؛هيبنو هرمأو هملع نمضتم#للا دنع نم لزنم
 رح فمش < تير 1-0 ؟4نوملسم نأ لهف وه الإ هلإ ال نأوإ

 0 0207 0 ا ا ل ل ل ا من

 َُ كنمفأ 3 0 َنوُلَمَحَي أون اكحام طلبو ايفا ْعَنَصاَم اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري تناك نموه : 6م

 َّ هاى حش ده وعدك حس مس ج5 ةحيك بيم ايف مهو اهف مهلامعأ مسيلإ ُفَوَ

 ثنك هي نِمَو ُهَنَم ديا هومر نبيل مهتانسحب نوطعُي ءايرلا لهأ نإ ؛؟نوُسْحسُي ال

 رت سس رص ع ا هعارص سرس حس راس وع ١١: ًاريقن نوملظُي ال أ كلذ ءايندلا ىف

 هب بكِ اةمح اماما 5 7 رخل 1 6 : 20 -

 كنب سس ول د 70 5 1 2 0 8 ١-0 01 0 هنو كتل 00 الإ ةرخآلا يف مهل سيل نيذلا كشوأ#

 ا ديم ف كتاف جوملا ارح م م ايندلا تناك نم «ءايرلا لهأ يف تلزن ه«رانلا
 2 10 ءايندلا يف هتانسحب هللا هازاج هتبلطو هتينو هم

 90 تنمو سائل راك َنكلَو كيري ىطعُي ةنسح هل سيلو «ةرخآلا ىلإ يضفُي مث

 تشر كلا أ ابرك هدأ لع ىرتفاَن ّممّملظَأ رانلا الإ ةرخ نا رع سحر رس 2 1 ءلا الإ ةرخآلا يف ف ا
 و و ناك ام لطابو ايف اوعتص ام طبخوإا

 سرم 6 ١ كل رس ص 0 نر سس هس رع 1

 َلعاَوبَدَك حب دا ةلكش كشنات نم ٍةنَيِب ىلع ناك نمفأل :17 4(نولمعي
 يورد مج م مر يمر سا سمج وه الإ لإ ال هّنأب هلل فارتعالا نم يدبر

 َوُدْصَيَن أ © ها لعوامل الَأَمِهيَر دمحم وهو هللا دنع نم 4هنم ٌدِهاش هولتيوإل
 ماع 20 رس رس ع سل ا حس ةلاسر ىذلا و هلاو هيلع هللا لص

 0 هونك وكل, واول ل يصدم نمو 0 باح هب نموإل «لاعتمللا

 21 امامإإ ةاروتلا وهو ىسوم باتك نارقلا لبق
 ًامامإ ًاباتك ةمألا كلت ىلإ هللا لزنأ «ةمحرو

 :هنم ءيشب وأ ,نارقلاب بّّذك نمل ًادعوتم هناحبس لاق م يدب نونمؤي كئلرأإ» «نآرقلاب ناميالا ىلإ كلذ هداق ناميإلا قح هب نما نمف ءىب نودتقي

 هنم برم يف كت الفإل .ُةُدِعوم راّثلاف ؛نآرقلا هغلب نّمِم ضرألا لهأ رئاس نم نارقلاب رفكي نمو 4ةذعوم راتلاف بازحألا نم هب مكي نموإ»

 هللا ىلع ىَرتفا نّمِ ٍملظأ نموإ» ١8: 4نونمؤُي ال سانلا رثكأ ّنكلوإ» ,كش الو هيف ةيرم ال هللا نم ٌّقح نارقلا 4كّبر نم قحلا هنإ
 ٌلوقيو مهّير ىلع نوُضَرعُي كنلوأإ» قئالخلا سوؤر ىلع ةرخآلا يف مهتحيضفو هي هيلع نيرتفملا لاح ىلاعت 9 ء[هنم ملظأ دحأ ال :يأ] !؟4ابذك
 وللا ٍليبس نع نوٌدصي نيذلاو» : 18 ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا :داهشألاو ,4نيماظلا ىلع هللا ٌةنعل الأ مهّير ىلع اوُبَّدك نيذلا ءالؤه ُدابشألا

 ًاجَوِع مهقيرط نوكي نأ نوديرُيو /ًأجّوع اهنوغييوإ» ههنا مهوبتجيو «ٌلجو رع هلل ىلإ ةلضصوملا ةيادحلا قيرط كولسو قحلا عابتا نع سانلا نودري
 .اهنوكو اهعوقوب نوُبَّدكم نوُدجاج «نورفاك مه ةرخآلاب ُمهوإ» ءةلدتعم ريغ

 نوسحمت له ءاعمج ةميهب ةميهبلا دلوُت ام اه هناّسجمُي وأ هناّرّصني وأ ِهِناَدٌوِهُي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوُي دولوم لكم : هلي © هللا لوسر لاق :لاق ةريرع ينأ نع حيحصلا يف درو :ةيآلا

 .(؟ءاعدج- نم اهيف

 مه ُثلحأأم ميملع تمّرحو مهنيد نع مُهَلَْاَف نيطايشلا مهتءاجف ءافنح يدابع تقلخ يتإىاعت هللا لوقي» :لاق هع هللا لوسر نع دامح نب ضايع نع ملسم حيحص ينو

 يب عمسيال هديب يبسفن يذلاو» :لاق هع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع ةبعش ثيدح نم ملسم حيحص يف ًاضيأ ءاجو . «أناطلس هب لرنأ ملام يب اوكرشي نأ مهترمأو

 /417/7ج ريثك نبا/ .هَراثلا لحد الإ يب نمويال مث يفارصن وأ يدوب ةمألا هذه نم ٌدحأ



 يف نيزجعم اونوكي مل كئوأإل ٠ د زكاته
 نمدللا :ِنَوُد نم مف ناكام ٍضرألا

 5 ع 0 1 جر ا م - 0

 وهو ةناطلسو هرهق تحن اوناك لب «ءايلوأ نسمح َناكأَم امو ٍضْردْل قى زجعمأ أاونوكَي كيل /

 لبق ايندلا رادلا يف مبنم:ماقتنالا ىلع رداق ل حس هل سر و 0 1
 ملاظلل يِلمُبَل هلل َّنإ) .:حيحصلاو «ةرخآلا َنوعيطساَو امبالا ُتَعضْييَونه نود

 :ىلاعت لاق اذهلو ىهشلفي م ٌمَدَحَأ اذإ ىتح ا دى وأ () >> رخل --_ ةمسورلا م
 هاد اورسخ َكِيَتلَو 1 دا

 نوعيطتسي اوناك امو ُباذعلا مه ٌفعاضُيد 3 ازا انزل تورصس اوناكحاَمَو عّمسلا
 نأ كلذو «4نوُرِصُي اوناك امو ٌعمسلا - مرجاال 69و ذاكحنمُْنَعَل اّضَو و مهسفنأ

 امف ةدقاو اراصباو اعمس مهل لعج ىلاعتدللا 1 ا ذل مرو راس ل

 «مهتدقفأ الو مهراضبأ الو مهعمس .مهنع ىنغأ اوامجواونم علب ان (9 تح هرَسْحْنْل امه َوَرْخَأْلا يف

 مهَسفنأ اوٌريسخ نيذلا كنلوأ» ١ هعابتأ 0 2 او نع ًايْمُع «قحلا عامس نع أمْ اوناك لب ةنجلا 3 بأ كِل م و اا ِتَحِلِنَدلَ

 نوبذعم مهف «راثلا اهولخدأ مهّنأل مهَسفنأ 7 و ع و ا

 «مهنع لضوإ» ءاهُباذع مبنع زتفي ال اهيف 3 ه1 رتل يوري
 هللا نوُد نم 4نورتفي اوناك امإط مهنع بهذ © 0 | | وو اذكر ا ©

 ةرخآلا يف مهنأ َمَرَج الإ» :7؟ دادنألا نم 0 تيسر ملي اسمع !اًعاَنلَسَردَعَل
 رسخأ مهّإ [ يأ] «قوُرَسخألا مه ٍمِيلأ م َوْيَباَدَع ْمكَيَلَعُفاَحَأَقِإَمَسَأ الإ ودبل نأ أ مهّنإ [ًاقح :يأ ١ ام ويب اَذَع يكمل فاعل َضإ هَ الإ أوما 7

 يع
 اوُندبتسا مهْنأل ؛ةرخآلا يف ةقفص سانلا رس ًِ رس سس سل ل 0 وي رع 02010111

 معن نع اوُصضاّتعاو «تاجردلا نع ٍتاكّرتلا اًرشباَل إ[كلدَرئاَم وق نِمأورْفك نبذل الاقفال
 انما .:بذلا نا 1 رس سا سرا 26 0700 ورم 0

 اونمآ نيذلا َنِإإ» :5" نآ ميمحب نانجلا َىِداَباَناذارأمه مه حردزلا ال[: لعبا فلز ذاموأنلثم

 :يأ «مهّير ىلإ اوئيخأو ٍتاحلاصلا اودع 1 مراسل و :
 5 7 7 وف ت7 >ر 2 06 اساس سرس جي ص
 اهيف مه ةتحلا ٌباحصأ كئاوأإ» [اوُعش تبيذا كفن لب لصف لضَف نمات هلع 0 أ يرنامو ي ءأرلا

 لم : 1 نوم الو نوتومي ال «نوذدلاخ را ساحل 00 م 7 م و خس رت 2 هل

 ريصببلاو مصألاو ىمعألا نيقيرسفلا ةمحر ىنلئا ءو بن نم وسي لعكس 1مم مي ءرَأ موفي لاق 99

 ءاقشلاب الو مهفصو نيذلا 4 عيمسلاو 0 (0) توهرتك اًطرمتن 6 أو ا 2 َتيييعف و لنِعُنم
 ىمعالاك ككقلواف .ةةداعسلاب نينمؤملاو

 ٌرفاكلاو ؛عيمسلاو ريصبلاك ءالؤهو :مصألاو 11
 اًمأو «ةرخآلاو ايندلا يف قحلا هجو نع ىّمعأ

 ىلاعت ربخُي 4نيبُم ٌريذن مكل يّنِإ هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلوإ» : "هه رشلا كرتيو َريخلا ُنمْوملا عبتيف «لطابلا نيبو هتيب زّيمُي ٌقحلاب ٌريصبف نمؤملا

 باذع نم مكل ةراذنلا رهاظ #نيبم ٌريذن مكل ينإإط :هموقل لاق هنأ نيكرشملا نم ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ ناكو مالسلا هيلع حون نع

 اباذع هللا مكبذع هيلع متنأ ام ىلع متررمتسا نإ «ملأ موي باذع مكيلع ٌفاخأ ين هللا الإ اودئعت الأ : 2<” :لاق اذهلو هللا ريغ متدبع نإ هلل

 فيكف رشب كّنكلو كلب تسل 4انلثم ًارشب الإ ٌكارن امو مهنم نيرفاكلا نم ءاربكلاو ةداسلا «هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقفإل :؟17 ًابنأ
 لوأ يف «يأرلا يِدابإل ؟انم فارشألا كعبتي لو ؛مههابشأو ةكاحلاو ةعابلاك كاَنلذارأ مه نيذلا الإ ٌكعبتا كارت امإ» ؟اننوذ نم كيلإ يحوأ

 ليلد ضارتعالا اذهو «قزر الو قلت الو قلم يف ةليضف انيلع مكل انيأ ام نيبذاك مكتظن لب لف نم انيلع مكل ىرن اموإ» يأرلا ءىداب

 نم ةميظعلا ةمحرلا يهو ؛ةقداص ةّربنو لج رمأو نيقي ىلع ؟4يّبر نم ٍةنيب ىلع تك نإ مكي ةيأرأ موق اي لاقإ# : "8 مهلقع ةلقو مهلهج ىلع
 !؟4«نوُه راك اهل منأوإل اهوبقب مكصْعَت (اَهوُكُمِرْلْنَأا ءاميذكت ىلإ مترداب لب ءاهملإ اودهت ملف مكيلع تيفخ «مكيلع ت َتَيَمُعْفل مهو هبهللا

 ؟مهؤافعض لب :لاق ؟مهؤافعض وأ هوعتنا سانلا فارشأ :لاق اوف هل لاق هيَ يبنلا تافص نع برح نب رخص نايفس ابأ مورلا كلم لقرهن لأس امل :ريثك نبا لاق ال :ةيآلا
 .لسرلا عابتأ ْمُهءلقره لاقف

 ردابف ًاحعضاو ايظع ًايلج ًارمأ ىأر هّنأل «ىّوزتالو ددرتام يأ (مثعلتي مل هنإف ركب يبأ ريغ ةوبك هل تناك الإ مالسإلا ىلإ ًادحأ توعدام» :لاق ِهلييَع هللا لوسر نأ ثيدحلا يف ءاج دقو

 /4 537/7ج ريثك نبا/ .!!عراسو هيلإ



 7 ٠ حصن ىلع مكلأسأ ال «هللا ىلع لإ يرجأ

 مصرس رس رص سس كل ٠ ل مه > كرام 00 و ا 5 هو طنا ل 1

 امَوهَن الإ رجا نإ ال ام هيلع مكحلتتا م وفلدو رجلا يغتبأ امّنِإ ,مكنم اهذخا ةرجأ مكل

 7 2 س م ا وَ اوسع سس م 72 نيذلا ٍدراطب انأ امو لجو ٌرعهللا نم

 ةرأ قلو راكم مُهنِإوَماَءَسْلادراطِلَأ م نيمو درب نأ تار هتك 4اسأ
 20 أ © رس خس اوُقالم مهنإط ؛مهعم اوُسلجي نأ ًاماشتحا

 نإوهللا ند 2 ل تح موق

 طل 0 فنا نمو 0 وهج مو يف] ««نولهجت ًاموق مارأ يتكلو مهر
 أَو هنأ نيَرَح ىدنِع مك 1 لوف لو () دورت نم موق ايو» 0 [مهدرط مكلاؤس

 ل 5 مهامإ لجأل] «مهتدرط نإمألا نم ٍنّرُصن

 درتي وأ الو كَم قا لوقا
72 

 اذإتي
 لمص ١اس

 َبيَحْلأمَلَع :"1 !؟4نوُركذت الفأإ» ؟[عارقف مهنوكو
 - ل / ريم وس 2و وح كدا نئازخ يدنع مكل ُلوقأ الو

 اذ ةيف واعيا هللا مهت ل يف فّرصتلا ىلع هل ةردق ال هنأ مهربخُي

 راك اََعَأَددَجَدَم ٌعوُنيْأوْلاَق (7) تن َتيِملدطل نم هعلطأ ام الإ «ٌبيغلا ملعأ الوإ» ءهللا نئازخ
 70007 _ ا 00 ةكئالملا نم 4يْكَلَم ينإ لوقأ الو هيلعدللا

 114 ويقرب ام جبال :لادج يردزت نيذلل لوقأ الوإ» ؛لسرم رشب انأ لب
 تكل محا و 2س ا 5 نع لوقأ الو 4ًأريخ هللا ْمُهَيِتْوُي نل مكثيعأ

 2 برج 2 نوملل هب مكي 8 دنع مهل سيل مهّنِإ مهنوردزتو مهنورقتحت نيذلا

 ا سس

 خيونأ يزل نكدإكل حس 3 نأ تدر نإ يف امب ُملعأ هللا مهلامعأ ىلع باوث هللا
 ص 7 اذإ) ,«نيملاظلا َنِمَل اذإ ينإإ» ؟4مبسفنأ
 ةديرتفا تن ولوُقَي مَ 03 تعج هيلو اولاقإ» 789 عمركذ مدقت يذلا مهل تلق
 كعبتن ال نحنو كلذ نم ترئكاف انتججاح 8 َنوُمرَحج اَممَقِرَبأَنأَو يا ميلكا 1 مانلاتج تراكأف الداج دق ٌحون اب

 منكما ةمزقدم سديم منَ جون لإ أَو ٌحداو «باذعلاو ةمقنلا نم حانت ام اهأفإ
 520 تنك نإ هب وعدت ام ايف تعش ث امب انيلع
 تايتنك سان < دوُلَعَفيأونأك اَميِسِيَسَ مكينأي امّنِإ لاقإو :" !؟«نيقداصلا نم
 < 4 6-5 901 5007 يذلا امّنإ 4نيزجعمب متنأ امو ًءاش نإ ُهللا هب
 (©) َنوُهَرْعُم مَنِ !ًاوملظ َنيِزْل ٍفىبطاختال رس سس 3 م هجم مكبقاعي

 2 ٌتدرأ نإ يحصن مكعفيي الوإل 5 34

 نأ ديريدللا ناك نإ مكل حصن ( نأ

 ةمزأ كلام وه 4 نوعجرت هيل إو مكبر وهو» ؟؟رامد ديريهللا ناك نإ يحصُنو 3 يراذنإو مكل يغالبإ مكيلع يدجي ءيش يأ « مكيوغُي

 مالك اذه ؟4هارتفا نولوقي مأإل ”ه ةرخآلاو ايندلا كلام ديعملا ءىدبملا وهو رمألا هلو قلخلا هل روحي ال يذلا لداعلا ماخلا فرصتملا رومألا
 «ٌىرتفُم الو ًالعتفم كلذ سيل سيل 4(نوُمرْجَن امم ءيرب انأوإ» لع كلذ مثِإ «يمارجإ يلعف ُهب رتفا نإ لقط ءاه ٌدكْوُم ةّصقلا طسو يف ضرتعم

 الفا مهيلع نزحت الف (َّنمآ دق نمل! كموق ْنِم َنمْوي نل هَ .حون ىلإ ّيجوأو)» “كك هيلع َبّذك نم ةبوقعلا نمهللا دنع ام ملعأ ينأل

 نيذلا يف ينيطاخت الوإط هعنصت ام كل انميلعت 4انيخَوَوإ اني أر 4اتتيعأبإ» ةنيفسلا 4َكلفلا عم عتصاوإ» :” «نولعفي اوناك امب سعببت

 .[مهقرغم يئإف] (نوقرغُم مهنإط [مهلاهمإ بلطت ال :يأ] .كاوملظ

 .«نيعمجأ ساّنلاو هددلاوو هلو نم هيلإ ٌّبحأ نوكأ ىتح دبع ُنِمْويال» :ِهيَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع هحيحص يف ملسم ىور ٠" :ةيآلا
 /7717/"ج بيغرتلا|

 نيملسملا ةمألو «هلوسرلو هللا :لاق ؟هللا لوسراي نمل اتلق :لاق .ًاثالث هل هلاق :ةحيصنلا نيدلا» :لاق هزم يبتلا نع يرادلا ميت نع امهيحيحص يف ملسمو يراخدبلا ىور ”5 :ةيآلا
 .«ملسم لكل حصتتلاو ءٌتعطتسا اهف» :يننّقلف تعاطلاو عمسلا ىلع ِهُليَع يبنلا ٌتعياب :لاق هنع هللا يضر ريرج نع ًاضيأ ملسمو يراخبلا ىورو .«مهتماعو

 /1 ١1 - 07١7/ج بيغرتلا|

 :نيحيحصلا يفو . ؛هاياطخ نم اهب هنع هللا مك الإ اهكاشُي ةكرشلا ىتح نّرححالو ٌبَصْوالو ٌبَضئالو محال ٌمَه نمْوملا بيصُمال هديب يبسفن يذلاو» :ثيدحلا يف ءاج »ب :ةيآلا

 .«نمؤملا ريغ دحأل كلذ سيلو هل ًاريخ ناك ربص ءاّرض هتباصأ نإو هل ًاريخ ناك ركشف ءارس هتباصأ نإ :هل ًاريخ ناك ّآلإ ءاضق نمملل هللا يضقيال هديب يسفن يذلاو»

 / 51/6 ج ريثك نباأ



 ا ما

 أاوُرِجخَسد هوَ نِّماَم لع املك و كللفلا عنصيو

 00 نوح 0 - 5 اَنِهأوِرَحَسم ناقد
 اول زف تاذع هم 520

 الحلوو .أآَجاَدََِوَح (9) ٌمِيِقُم
 0000 جرس ج2

 ُلَوَمْلاَكَعَىَبَس نمل إله أو نأ جور كح

 وعد كن 111011-

 لَم هيلع م امّلكو كلُفلا عيصيوإ "8

 نوُبَدكُيو هب نوؤزبي «هنم اورخس هموق نم
 اورخست ْنِإ لاقإلل «قرغلا نم هب مهدعوتي امب
 اذه «نورخست اك مكرم ٌرْخْسن انإف اَنِم
 فوسفإل 9 ديكأ ٌديلبتو ٌديدش ٌديعو

 يف هنيبي «هيزخُي ٌباذع هيتأي نم نوملعت
 مئاد «مقم ٌباذع هيلع لحيو» ءايندلا

 نم انّرمأ ًءاج اذإ ىتحإل : 4 ٠ ًادبأ ٌرمتسم
 تراص «روتتلا ٌرافوإ# ةعباشتملا راطمألا

 لك نم اهيف لما اهلل روفت ًانويع ضرألا
 تاوذ تاقولخا فونص نم «نيسنا نيجوز 7 ُهَعَم نماء ل ع عل اع سس ل

 هتبارق لهأ مهو # كلهأوإ» تاتابنلاو حاورألا كب ا ودعم و نم اءْنمو

 نم 4لوقلا هيلع قبس نَمالإإل ,نمآ نْمِم 0 وعمل قرن 7 7
 الِإ هعم َنَمآ امو َنَمآ نمو هللاب نمؤي مل مهرروفغل فدذإ سواري داهف

 ال عال م ل 124 2 .٠

 نيب ماقملاو ةّدملا لوط عم ريسي رذن «لباق ا ا تنم

 46١ ًاماع زيسسمخ الإ ةنس فلأ مهرهظأ ا هت 0 2

 «اهاسرمو اهرجشا مسيايف اويكرالاقر» 2 ايل َنرفَكْلاََم نكَناَلَو اَنَعَم بكسر َق بيل رغم
 هلل مو ءءاملا ىلع اهيرج نوكي هللا م 200 ءآَمْلا رم نم ويل سب اى اَعَيَّلاَي

 يبر نإو» .اهّوسُر وهو ءاهريس ىبتنم نوكي هس سول ع 2 2م 4 هر

 يف مهب يرحت يهوإل 4١ «محر ٌروفغل 0 و مآ نم مويلا
 هجو ىلع مه ةرئاس ٌةنيفسلا «لابخلاك جوم مستو ك كده بأ ضر ايل 516

 3 : ىلاعت ل 3-5 هدنك 0 قلع 0 ضو لت
 اهلعجنل .ةيراجلا يف مانلمح ءاملا ىم 5 2

 ٌحون ىكانوإ ,4ةيعاو نذأ اهّيهتو ًةركذت َنَسَرَلاَقَف 01 هدرا ماد 4
 «نمؤي ملو ماي همساو عبارلا نبالا وهو هبا
 قرغي الو مهعم بكريو نمُؤُي نأ هوبأ هاعد

 نم ينمصعي لبج ىلإ يواس لاقو» :*
 سوؤر ىلإ غلبي ال ءاملا نأ هلهجب دقتعا «ءاملا

 ليقوإ# : 5 « نيقرغملا نم ناكف جوملا امبنيب لاخو م َمِحَر نَم لإ هللا رمأ نم ّمويلا صاع اله :مالسلا هيلع جون هوبأ هل لاقف كابل

 ضيغوإل رطملا نع علقُت نأ ء ءامسلا ّرمأو «يجلقأ عام ايوؤ» ءابيلع عمتجاو اهنم عبن يذلا اهَّءام علبت نأ َضرألا ُهللا ّرمأ «كءام يججلبأ ( ضرأ اب

 يف لبج وه «ّيِدوحْلا ىلع توتساوإ» .راّيد مهتم ّقيي ملو للاب رفك نَمِم ٌةبطاق ضرألا لهأ نم غرف «ّرمألا يِضُقوإل صقنلا يف عرش املا

 ًاراسخو ًاكاله 4نيملاظلا موقلل ًادغُب ليقو .ةمألا هذه لئاوأ اهار ىتح ةياو ةربِع ةريزحملا ضرأ نم يدوجلا ىلع حون ةنيفسدللا ىقبأ دقو .ةريزجلا

 يلهأ ةاجنب ينتدعو دق : يأ ؛هدلو لاح نع مالعتسا لاؤس اذه 4« يهأ نم يبا ْنِ بر لاقف هّبر ون ىكانوإ» :58 هتمحر نم ًادُعُبو مه

 .«نيمكاحلا ُمكحأ تنأو» ؟قرغي فيكف (قحلا ٌكَدعو َنإوإل ّقحلا كدعوو

 اَهْيِرَجُم هللا مسيل ةيآلا كهردَق ٌّقح هللا اوُردَقاموإل كلما هللا مسب :اولوقي نأ نفسلا يف اوبكر اذإ قرغلا نم يتمأ نامأ» :لاق هكْيَع يبنلا نع سابع ن نبا نع يناربطلا ىور 5١ :ةيآلا

 / 4 4/1ج ريثك نبا .«محر ٌروفغل يبر نإ اَهاَسرُمو

 دانسإب يناربطلا ىورو . «هللا ةمحريال ّساّنلا ٌمحريال ْنَم» : يع هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب ريرج نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ىور «محر ٌروفغل يتر نإإ» :ىلاعت هلوق

 ىورو «ةّماعلا ٌةمحر اهّتكلو ُكّبِحاِص كد حأ ةمحرب سيل نإ :لاق !؟محر انلك : هللا لوسراي :اولاق (اوُمَحاَرَت ىتح اونمؤت نلد :لوقي تع يبنلا عمس هنأ «هنع هللا يضر ىسوم ينأ نع حيحص

 لوسر ٌتعمس :لاق ريرج نع يوق ديج دانسإب يناربطلا ىورو .«هللا ةحري مل سانا محري مل ْنَم» :لوقي هل هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع يناربطلا

 ؛ٌنمحَرلا مهمحري نومحارلا» :لاق هيَ هللا لوسر نأ امنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع يذمرتلاو دواد وبأ ىورو .«ءامسلا يف نم ُهمحريال ضرألا يف ْنَم م محربال نم» :لوقي هلع هلل
 م 5-7 7/١ج بيغرتلا/ .«ءامسلا يف ْنَم مكر رضرألا يف ْنَم اومحرا

 04 ا انبي يا ا ا

 تنأو َقَحْلا َكَدَعَوَنِإَو له نم قب

6 

 5 يل



 ا هعاققب «كلهأ ني سيل هنإ حون اي لاقإل 5
 همام صد دص ا راورس كاد ب 1 سى مس خلا رع رك لس 5 . 8 0 9
 نانا حصْرعلمعْعَنِإ كله نم لمَنِإ حونديل 3 هنإ9» ءهرفكل قرغلاب لوقلا هيلع قبس نْمِم
 2 0000 ا اكل رفكلا نم :يا] .4حاص ريغ لمع

 09 َنيِِهبْلآَنمَتوْكَكَدأ كاطع نمل دي َسَيْلاَم 2 ني نوكت نأ َكُقِعأ ينإه .[بذكملو
 ل 1 0 ارسم عوكل سل ساس 2 الث اذه لاؤس نع كابا :يأ] 24 نيلهاجا

 لود هبي َسَيَلاَمَكَلَكَس كاتس أك ايدوعأ فب مر لاق ينإ ٌبر ٌلاقإ» : 417 [نيفآلا نم نركت
 رج لس ا ا ىلا عج

 ُىني1 قرد ني نكح . نُكأَن ْمَحَرَتَوكَرْفْمَت ,4ملع هب , يل سيل ام كلأسأ نأ كب ٌدوعأ

 اخس ل 2 0 و رداب ؛عقاولا قباطُي مل هلاؤس َنأِب ٌحون ملع ال

 ل اعئنع رم َكَعَوَكَع ِتَكَيَو اَنمِلَسِ طبه يل ُرِفغت الإوإ» «[ةمج:ر لاو ةرفغملا بلط ىلإ

 5 | , 6 مد حلات صحح رو 5 6 7 0 لبقإ» : :44 «نيرسساخلا ّن نم ْنكأ ينمجرتو
 4 دي ادَعت كو وعم مَ كيلع ٍتاكربو انم ,مالسب طبها حوف اي

 لو 0000 مس سو 2 صو مسأع .

 ل الو تنأ اهملعت انت تكاَم كِل[ علة نم طبها :يأ] ««كعم ْنَم مسقأ ىلعو
 02 2 تعلتبا دقف «مالسب ضرألا ىلإ ةنيفسلا

 ٍداَعْلِإَو 6 3 تيِقَتمْلِل هيرو [ةتبات معن يأ تاكربو «تفجو ِءاملا ضرألا

 هل مك مهن أودع وَفي َلاَقاَدوُه َُّهاَحَأ ناذع اتي هند م فم ماو) 0
 ِهَدْكْلَس الرتجو تدان هشا رفاك لك لخد :مهعتمنس منأو ,ةمايقلا موي
 مسا سس خس 2 هر قصقلا هذه «كلنج 4 :4 8 [ةمايقلا موي ىلإ
 80 وسال فرط ى ادعالا اراد ارجأ :بويغلا رابخأ نم «بيغلا ءابنأ نمإو
 هع علب 2 2م 24 حم مل ءاهدهاش كنأك «كيلإ اهيحونإل ةفلاسلا

 ذأو «كموق م كبذكي ٠ و رخال ف طر ارد مسي اذه لسبق نب كئوق لو َتنأ اههئلسعت
 ا اَمَتَِحاَم ٌدوُهنَياوْلاَق ا | تيمرخ 58 ؛ةفقاسلا كل 0

 © تييِمؤُمب َكآْنحاَمَو كلو عائل ِكِراَص ها واع لول 5 وتلا ةيعلا
 6 أرما ًادوه مهاخأ داع ىلإ انلسرأ دقلو يأدوه

 لاقإل هل كيريش ال هدحو هللا ةدابعب مهل

 [ينقلخ : يأ] «يلرطف يذلا ىلعالإ يرأ نإ رجأ هيلع مكلأسأ ال موق ايا : 5١ يَنوُرَتفُماَلإ متنأ ْنِإٌةريغولإ نم مكل امةللا اوُدبعا موق اي
 مهرمأ «هيلإ اوُبوَت مث مكبر اورفغتسا موق ايوإ» :87 !؟ةرجأ ريغ نم «ةرخآلاو ايندلا يف مكحلصُي ام ىلإ موعدي نَم ؟4نولقعت الفأإب

 :ثيدحلا ينو 2"”#مكتّوق ىلإ ٌةَرق 5 دزيو ًاراّرذم مكيلع ءامسلا لسرُي» .نوُيقتسي اًمع ةبوتلابو ةفلاسلا بونذلا ريفكت هيف يذلا رافغتسالاب

 ونبي استج ام ٌدوه اي اولاقإل :0* (ُبيستحي ال ثيح نب ُهَقَرَرو ءأجرخم قيض لك نمو ًاجّرَف مه لك نم ُهل هللا لعج ٌرافغتسالا مل م١
 .نيقّدصمب «نينمؤمب كل نحن اموإط مهكرتن مهوكرتا كلوق دّرجمب 4كلوق نع انتا يكراتب نحن اموإلل هيعدت ام ىلع ةَجحب

 .مكبصخ ىلإ ًابصخو ؛مّرع ىلإ ًاّرعو ,مكتّدش ىلإ ةّدش مدزي :يأ )١(

 كيلإ اهيحون اهدهاش كنأك اههجو ىلع «كيلإ اهيحونإ ةفلاسلا بويغلا رابخأ نم ينعي 4 بيغلا ءابنأ نمإلل اههابشأو ةصقلا هذه هُم هيبنل ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاق 49 :ةيآلا

 اهم هللا كريخأ لب هنم اهملعت نإ كبذكي نم لوقي ىتح ابي ملع كموق نم دحأ دنعالو كدنع نكي مل يأ اذه لبق نم َكُموقالو َتنأ اهملعت تنكامإل كيلإ انم ًايحو اهب كملعن يأ

 يف كعابنألو كل ةبقاعلا لعب اًيانوب كطوحنو كرصننس اَنإو «كل مهاذأو كموق نم كَيَذك نم بيذكت ىلع ريصاف كلبق ءايألا بتك هب دهشت ؟ حيحصلا رمألا هيلع ناك امل ةقباطم

 /445/؟ج ريثك نبإ/  .ةيآلا «اوُنمآ نيذلاو اَنلُسُر ٌرصننل انإإل مهئادعأ ىلع مهانرصن ثيح نيلسرملاب اناعف < ةرخآلاو ايندلا



 هه خوة يلوا م أ اجامل

 ِتيَأ عقم 0 5

 0 و 1 ِهِذهف
2 

 لقاح كما متلو 60ش
 ع ره م 0 3 أودع 2

 ٍضْردلَني [شنأوهمرعولاإ | ني كَل امه ديعأ وَفي

 وع م وه يي سد سرع 1101 م معبأ
 + بيرق فير نويل وت من هورفغسس ااه

 أمه ذا دلما 5-2
 7 بمدن وعدت اَمَي كس ىف انو اَنْوَباء كبك! دب
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 كايناتلاللا

 اًينآ ضعب ٌكارتعا اّلِإ ُلوقن ْنِإإل :4
 يف ,لبخو نوني انتلا ضعب كباصأ ِءوُسب
 ينإ لاقإل اهتدابع نع كيم ببسب كلقع

 «نوكرشت د امم ءيرب ينأ اوّدبشاو هللا ُدهشأ

 نم ءيرب ينإ :لوقي «ونوُد نمل : :هه

 «ًاعيمج ينوديكفإ» «مانصألاو دادنألا عيمج

 مث ءاقح تناك نإ مكشملاو ممن

 تلكوت ينإإ» :©5 نيع ةفرط نورت ال

 وه الإ ٍةَباد نم ام مكيرو يب هللا ىلع
 وهو هناطلسو هرهق تحت ك4اهتيصانب ٌليخآ

 هنإف ههمكح يف روحي ال يذلا لداعلا ماحلا

 طارص ىلع يب نإ ءميقتسم طارص ىلع
 مكتغلبأ دقف اًوُلوت نإفإ» :ها/ ©« مقتسم
 نإف :مه ٌدوه لوقي 4مكيلإ هب ٌتلسرأ ام
 هدحو مكُيرهللا ةدابع نم هب مكتعج اًمع اولوت

 يغالبإب ةجحلا هيلع تماق دقف هل كيرش ال

 فلختسيوإل» ءابب ينئعب يتلا هللا ةلاسر ماي

 يلابُي الو «ًائيش هنورضت الو كريغ ًاموق يّبر
 لابو دوعي لب «كرفكب هنورضت ال مكّنإف مكب
 ٍءيش لك ىلع يتر نإإ» .مكيلع كلذ
 مكلاعفأو مكلاوقأل ظفاحو دهاش 4«ظيفح

 وهو «انّرمأ ءاج انو)» :8/ اهيلع مكيزجيو
 ٍىضو مهرخآ نعهللا مهكلهأف ءميقعلا يرلا

 ًادوه انيجنإ» ءظيلغ باذع نم هعابتأو ًادوه

 نم مهانيجتو ان ٍةمحرب هعم اونمأ نيذلاو
 :09 هفطلو ىلاعت هتمحرب «ظيلغ باذع

 اورفك 4مهّير ِتايآب اوُدَحَج ٌداع كلتوإ»
 ّيبنب رفك نم نأ كلذو هللا لسُر اوصعو اهب
 ُهَلِسُر اًوصَعوإ «ءايبنألا عيمجب رفك دقف

 نإ الألم ,دابشألا سوؤر ىلع «ةمايقلا َمويوإ» اوُركذ امّلك هدابع نموهللا نم «ةنعل ايندلا هذه يف اوُعبتأوإ» ٍ«ٍدينع ر راّبج لك َّرمأ اوغبتاو
 كوبت نيب رجحلا نونكسي اوناك نيذلا مهدومم «(ًاحاص مهاخأ وق ىإوإ : 5 هناسل ىلع اويل الإ داع دعب يبن تحب امو 4 مهر اورفك ًاداع
 ًادتبا «ضرألا نم مأشنأ وهإ» «هدحومللا ةدابعب حلاص مهّيبن مهرمأ 4ةٌريغ ِهلإ نم مكل ام هللا اودّبعا موق ايإ» داع دعب اوناكو «ةنيدملاو

 ير نإ هنولبقتست ايف 4هيلإ ابو مث مكيوُنذ ٍفِلاسل 4ةوُرِفغتسافإل ءاهنولغتستو اهنورمعت ًاراَمُع مكلعج «اهيف مرمعتساوو اهنم مكقلخ
 ؟انفالسأ هيلع ناك امو «انؤابا ُدّبعي ام دبعن نأ اناهتأ اذه لبقؤ» كلقع يف ياَوُجْرَم انيف تنك دق ٌحلاص اي اوُناق له: <74 ٌبيِجُم ٌبيرق

 .ريثك كش «# بيرُم هيلإ انوُغدت امم ُكش يفل انتإوإل

 بوجو يف مهنم رلحأ نيب قرفال هنأل ءايبنألا عيمجب رفك دقف يبنب رفك نم نأ كلذو هللا لسر اوصعو اهب اورفك «مهبر تاياب اودحج داع كلتوإل :ريثك نبا لاق 89 :ةيآلا

 ةنعل ايندلا هذه يف اوُعنَ اذهلف «دينع راّبج لك رمأ اوعبتاو ديشرلا مهوسر عابتا اوكرت «(دينع راّيج لك رمأ اوعبتاوإل لسرلا عيمجم ّرفك ْنَم ةئزنم مهرفك لزنف ٍدوُبب اورفك داعف .هب ناميإلا

 .هناسل ىلع اونعل الإ داع دعب يبن ثعّبام :يدسلا لاق ةيآلا «مهّبر اورفك ًاداع نإ الأط دابشألا سوؤر ىلع ةمايقلا موي مهملع يدانيو اوركذ املك «نينمؤملا هدابع نمو هللا نم

 / 15/١ ج ريثك نبا|

 سيل :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأو :اولاق هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ قش #ملظب مهناميإ اوسبلي ملوإط تلزن امل لاق هللادبع نع متاح يبأ نبا ىور :ةيآلا

 ١/ 67/1 ج ريثك نبا| .(مظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشتال يبا :هنبال :لاق امّنِإ نونظت اك



 ل يع ةنيب ىلع تنك نإ مشيأرأ موق اي لاقل كا“

 نيقي ىلع مكيلإ هب يناسمأ ابف «يتر نم
 0ع ا ا مش يمعاقع جاه م عه ل

 ىتلتا ءو نننم غني هنبب ّلَع تنك نإ ٌرْسيءَرَأ َوَفْيلاَق نم ينّرصني نمف ةمحر هنم يناتاوإ» ناهربو
 570 1 20- .رووعس دم 2 دودو د ٌّقحلا ىلإ مكئوعد ٌتكرتو «هثيصع نإ هللا

 قنوت مسصع نإ هللا بره فرصتي نمف همح ر هلم ينومتعفن امل هتكرت ولف .هدحو هللا ةدابعو
 هللا ةقان-هددهروقديو 59 ريس ريغ َةَياَء هللا ةقانءمدل ١ 2700 ةر ريسخن ريغإ» يوكدز املو ماس ءدشس 1 1 م هي ل رج :55 ةراسخ ريسحت ريغإ» ينومتدز امل
 - هذه اه 4ةيآ مكل هلل 5 ٌةقان هذه و ايوز

 00 ره مسلس م لع داس مع

 م هد ع2 مج وع هه وع ب نم ةقاني مهيأ نأ ًاحاص الأس نيذلا مه
 عارة َة َلاَقَف اَهَوَرَفَعَف (ذؤو) بير بأ فارعألا ةروس يف هنايب مدقت ام ىلع] ةرخصلا

 ءاَجاَّملَف 0 مرْيَغ دعو فلل ِماَيَأَهَحَلَت الرمشا ضرأ يف لكأت اهوُرذفط 007 ةبا
 3 1 220 :5ه «بيرق ٌباذع م ذخايف ءوسب اهوُسَع

 هنا نب مه اسس هئىَم هو 2 ص وو 3 53 1 ب مس د

 اني ةَمْحَي َحَم أوما َلاَوَسِكصاَسَيجا أ ىتح اهلدق ىلع اوُمفتا مهَنِإ «اهوُرقعفإ»
 مايأ ةثالث مراد يف اوُعَتع لاقفإ» ءءاسنلا

 َدَحَأَو © رق ومروم يرخ نمو :15 بذك ريغ «بوذكم ريغ ْدْعَو كلذ
 هس 5 فأوُحَبضَأ ُهَحِمَص 11000 3 انيجتإ» «[انباذع :يأ] «انرمأ ًءاج املفإ»

 تمثل مهرب ريد يف و تمدللا نمو انم ٍةمحرب هعم اونمأ نيذلاو اخلاص
 0 000-2 4 3116 مه اسوس هس عد

 اا عع راورهكح أه ومَخنإا ا اهفاونمي مل ناك اج «(زيزعلا ٌيوقلا وه كب نإ ذوي يرخ

 هر ممر و دخأوإ :51/ [هتّلذو هتحيضف نم :يأ]

 ولاَ رشي مهري [لسُو َتَآَجَدَعَلَو دوُمُشُل :ىلاعت لاق ا؟ «ةحيصلا اوملظ نيذلا

 26 0 ٍلِيِنَح ِلجِعِبم آَج نأ تل مهمل لامك مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مُهئذخأفإ»
 ١ دق تم جف مهركحت هلال ميدي مل نأك» :5/6 [باذعلا نم نيدماخخ اوراصف م عار و يف عع دموع يد «ةديدشلا ةلزلزلا مهمذخأف :يأ] 4نيئاج ٍٍع

92 

 0 1 ه2 1 نسج راك جس نا ملو [اهورمعي مل نأك :يأ] «اهف اًوَنغي

 م 170 0 2031 2 1 انلسز تءاج دقلوإ» 8 4 دول ادعُب

 9 5 |باهٌرّشبِف تكحس 1 ,
 ا وآرو صو َقَحْسِإهََرَشِم كك اولاقإ» قاحسإب هرشبت «ىرضُإلاب مهاربإ

 1 نأ تبل امفإ» ءمكيلع 4مالس لاق ًامالس

 مهنم سجؤأوإ» مهركدت (مهّركن هيلإ لصت ال مهّيديأ ىأر اًملفإ» 1٠: ةاّمحْملا ةراجحلا ىلع يوشم ذينح «رقبلا ىتف لجع وهو «ةفايضلاب
 انإ فحت ال اولاقَم ءمهركن كلذ دنعف هب ٍمهءاج اًمع نيضرعم مهلاح ىأر اًملف هنوهتشي و ماعطلا ىلإ مه َةّمه ال ةكئالملا ْنَأ كلذو «ةفيخ

 ءارو نمو قاحسإب اهانرشبفإل ء[ةراشبلل ًاقيقحت «ةسيآ تناكو] «ٌتضاح 4 تكحضف ٌةَئاق ةتأرماوإل ١/: مهكلبنل طول موق ىلإ انأِسرأ

 ٌرضح ْذِإ ًءادبش متنك مأل» :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاق ا «قاحسإ دلو بوقعي ْنِإف ءلسنو بقعو دلو هل نوكي اهل ٍدلوب 4 بوقعي قاحسإ

 .«نوملسم هل حنو ًادحاو ًاهلإ قاحسإو َليعامإو ميهاربإ كلئابآ هلو كلهلإ ُدّبعن اولاق ؟يدعب نم نودُبعت ام هينبل لاق ْذِإ ٌثوملا بوقعي

 نبا كدبع نباو كدبع يّنِإ مهللا :لاقق نرحالو مه طق ّدحأ باصأام : :لاق هنأ هيَ هللا لوسر نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع هدنسم يف دمحأ مامالا ىورو 4 :ةيآلا
 نأ كدنع بيغلا ملع ين هب ٌترثأتسا وأ كققلخ نم ًادحأ هّيمّلع وأ كباتك يف َُتلزنأ وأ كاَسفن هب تمم كل وه مما لكب كلأسأ كؤاضق ف لدع كمكح ف ضام كديب يتيصان كتمأ

 نأ اهعمس نم لكل يغبني لبا : لاقف ؟اهملعتن الفأ هللا لوسراي :ليقف «أحرف هناكم لدبأو ُهّمهو ُهَتْزُح هللا َبهذأ لإ ءيّمه باهذو ينْزُح ءالجو يردص ٌرونو يبلق ٌعيِبر مظعلا َنآرقلا لعجت

 /؟75/7ج ريثك نبأ/  .«اهملعتي

 ٌلصيلف رخآلا مويلاو هللاب ٌنمّوُي ناك نم» : هلع ألم لاقو يراخبلا هأور «(هّللا هَعطق ينغطق نمو هللا ُهَلصو يتلصو نم :لوقت «شرعلاب ٌةقلعم ٌمِجّرلا» : كليم هللا لوسر لاق ل١ :ةيآلا

 /١1ه9و ١١ ؛/نيح اصلا ضاير/ .ملسم هاقر همر



 7> لاو ككل
١9 2 

 ا 0 00

 اذه تاسيس لحب دهون وجَعْأَتَأو دلأَءلتَوي َتْلاَق
 ذل
 م ريب اس لو

 هنأ ُتَمحَس هلأ رمأ نم يبست نأ اَوْلاَف 9 تيِحَع -ءءَىَتل
 َه ذيج ديمي ملا َلْهَأ يع مْدَكَرَو واَنلَو لد يحج لع 00 006 - مر هس سم رس رو سد

 8 طوق ناك ل هنو عورلا مرن

006 
 ده نع ضرلنِح كب (00) ثمين هوَ يحل مهران

 اَمَلو )دود َصْرْيَع ُباَدَع ريتا“ مم 2 َوكِيَر مَ َاَجَدَق

 ردك هسعو

 اذنه َلاَقَواَعْرَد مهب َقاَصو مهب "هيا كشر

 اكلي ويوم مةجو ل ثيِعَ
 كل نوت لت ملك ايل ل

 أ . . وع ري

 و َبِفاََلاَم تَمَع َدَقَل اولا (9)
 ِ 20 ل ع 2 مس 0 ا 1 ير
 أوُلاَم م رب دَس ندر َكَِواَءَوأ وق مكِيَناَو لاَ

 2 2 هر دع ل ةرس 206 ذ را 020

 عطقب َكِلِلَهأبِرْسْأَمَكَيَلِإ أَوِ صين َكْيَر ْلُسَر انطون

 اذهو ٌروجع انأو ُدِلأ يتليو اي تلاقإل
 ترج ام ةيآلا هذه يف اهلوق !؟4ًاخيش يلعب
 دنع ّنطاعفأو ٌنهاوقُأ يف ءاسنلا ةداع هب

 :7/7 :4بيجع ءيشل اذه ْنِإإ» ءبجعتلا
 نم يبجعت ال 4هللا رمأ نم نيبجعتأ اولاقإل

 35 :هل لوقي نأ اعيش دارأ اذإ هنإف هللا رمأ

 لهأ مكيلع ةتاكربو هللا ةمارإ .نوكيف

 عيمج ين ديمحلا وه ديم ٌديمح هنإ تيبلا
 هتاذو هتافص يف ٌدَجْيِمُم دومحم هلاوقأو هلاعفأ

 ُجْوَرلا مه اربإ نع ٌبهذ املفإلا هي
 طوُأ موق يف انلِواَجُي ىرشُبلا ةتءاجو

 ال هنأ مالسلا هيلع مهاربإ نع ىلاعت ربخُي
 ةكئالملا نم ّسجوأ ام وهو عوّرلا هنع بهذ

 :يأ]  «انلداجُيت ءاولكأي مل نيح ةفيخ

 ٌةاوأ ملح مهاربإ نإ :/ه َمانَلُسُر لداحي

 .ةليمجلا تافصلا هذبب مهاربال ٌحدم 4 ٌبيِنُم

 هللا ةعاط ىلإ لبقملا بينملاو ,ميحرلا :ُةاَّوَألاَو
 دق هنإ اذه نع ضرعأ مهاربإ ايف او

 ذفندقهتإ «كتر رمأءاج
 كالهلاب ةملكلا مهيلع تقحو ءاضقلا ميهف

 نيمرجلا موقلا نع درُب ال يذلا سأبلا لولحو
 4 مه ءيس اطول اًنأسر ٌثءاج انو :ا/ا/

 4ًاعْرَذ مع قاضوإ» «[مهئيجم هءاس :يأت

 لاقوإل مهماع يشخو مهببسب هشفن تقاض
 هنأ كلذو هؤالب ٌديدش «ٌبيصع ٌموي اذه

 :1/8 هيلع كلذ قشيو .مهنع عفاديس

 نم نوعرسُي 4هيلإ نوُعرهُي ُةُموق ُةَءاجوإ#
 نولمعي اوناك لبق نمو «كلذب مهحرف
 ىتح مهتّيجس نم اذه لزي مل *تائيسلا

 وه ام ىلإ مهدشرأف «دلاولا ةلزنمب ةمألل يبنلا َنِإف «مهئاسن ىلإ مهدشرُي «مكل ٌرهطأ ْنُه ُه يتانب ءالؤه موق اي لاق .لاحلا كلذ ىلع مهو اوُذِخَأ

 يف ؟4ديشو لج مكنم سيلأطل مكئاسن ىلع راصتنالا نم هب كرم ام القا يفيض يف نوح الو هل اوقاف «ةرخآلاو انا يف مش عفذأ

 َنيمهتشن الو نييف انل برأ ال انءاسن نأ ملعتل كّنِإ «قح نم َكِتانب يف انل ام تملع ذقل اولاقإل : :9/8 !؟هنع هابنأ ام كرتيو هب هرما ام لبقي ريخ

 تاو مكب كلُكذ تنكل «ديدش ,نكُر ىلإ يوأ وأ هَ مكب يل َنأ ول لاقإل 0 روكذلا يف الإ ضرغ انل سيل «ديرن ام ُملعتل كنوإط

 الوإل ليللا رخآ نم هلهأب يرسي نأ هورمأ 4 ليللا نم ,عطِقب كلهأب رف َكيلإ اولصي نل َكّبر ُلْسُ انإ طول اي اواقإ : م1 ليعافألا مكب
 اهّنِإ «مهباصأ ام اهُبيصُم اهّنإ َكَتأرما الِإإل ءنيبهاذ اورمتسا نكلو «تاوصألا كلت مكتلوبم الو «مهب لزن ام تعمس اذإ (ٌدحأ مكنم تفعلي
 خبصلا سيلأ ٌحْبّصلا ُمُهَدِعوم نإ .اهلتقف ءامسلا نم ٌرجح اهءاجف هاَموَق اَو :تلاقو تتفتلا ةبجولا تعفمس امل اهّنِإو مهعم تجرخ
 !؟4 بيرقب

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص اي دمحم لآ ىبعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق» ؛لاق ؟هللا لوسراي كيلع ةالصلا فيكف كيلع مالسلا انملع دق :اولاق مهن :أ نيحيحصلا يف تبث إل" :ةيآلا

 .(ديجم ديمح كنإ مي مهاربإ لآ ىلع تكراب م دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو . مهاربإ

 - لجو زع هللا ينعي - ديدش نكر ىلع يوأي ناك دقل طول ىلع هللا ةمحر» :لاق هَ قع هلا لوسر نأ ةريره يلأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم قيرط نع ثيدحلا يف درو ١ :ةيآلا

 /45 5/7 ج ريثك نبا/ .«هموق نم ةورث يف الإ ّيبن نم هدعب هللا ثعب امف



 عولط دنع «انرمأ ءاج املفإ» 7

 مودس يهو ُباهَيلاع اناعجإ» سمشلا
 اَهَلَعاَرطَمآَاَهلِاَساَمَيَِعاَلمَجاْمْنَأ كامن 2 كيس تب ادع مل لس 0 20 لا 0 ا هه حس 0م ةراجح انرطمأو اهلفاس
 َكليَر دنع َةَمَوَش (© دونم لبس نم« ٌةَراجح ةمّوسُمإل :810 ًاضعب ةّضعب عبتي :دوضنم

 2 كيلا هيلع بوتكم رجح لك «ةملعم «كّبر دنع
 ٌرهاَحَأ نم َلِإَو © (3 ٍديِعَب يِلدَلاَن م »امو نيملاظلا نم يه اموإلل .هيلع لزني يذلا مسا

 رص ههاس 6

 ل ؤ تا

 4-5 م 2

 وع مس ا روزي 7 7 5ظ016 ف . هبشت نمُه ةمقنلا هذه ام ديب
 ,هريعولإ ْنَم مكمل هللاا وديع أوْوَميَلاَق يعش نقي :ثيدحلا ىفو قتلا هذه امو 4 /
 عع كل كا 700 دع رايعيي مهمل

30 
 ري مكسر قاناَريمْلاَو ليكمل اوُسُقَت :نالَو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومدجو
 وه 04 هس رس بش ىو 2 2 ها < 2 1 مهاخأ َنْيْذَم ىلإوإ» :84 «هب َلوعفملاو

 ِرَوَعَيَو () طيجِورَ تاذع ََف اي نم ةليبق مهو نيدم ىلإ انلسرأ دقلو «ابيعش

 ه وع جه 3 1 سلس ع 000 ابيرق ماشلا زاجحلا نيب نونكسي اوناك برعلا
 ا 6 مرق م نك نيب اونا ب

 اوسحبت كو انقلاب تاما لايحب وثق مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقإ 0
 صم د 2 هجم يد د

 1 2 ع م ل 8 0 لايكملا اوصف الر» هل لير

 121م مم نإ محل ريخ هللاتّيقب لايكملا يف فيفطتلا نع مهاهنو (نازيملاو
 ٌكمْساَماَمِلومْأَف ' مق نَأَوَأ اَنْواَباَء ديَعِي ام كلرَتَت مككابتناب هيف متنأ ام اوبلست نأ فاخأ يفإو ل 7-7 74 7 ع مس ِ 2 2002 , «مكقزرو مكتشيعم قف 4 طيح موي تباذع 2 2 دأب كلبولَسأ ثْيَعُخ ياؤاَف © ظيَِح مكيلع فاخأ ينإو ريخب مارأ ينإإ» «نازيملاو
 1 لايكملا اوُفوأ موق ايوإ» :88 هللا مراح
 ماو دم رع هي ع 12 مح تع رس 17 5 هس - 220 0

 نإ مسير موفي لاق 9 ٌديِشَرلا ميلحلا تنال شانإ الو نيطعُمو نيذخآ «طسقلاب َناريملاو
 ع هس رات 7002 2 ود ل م ل فل :يأ] « مهَءايشأ سانلا اوسشخبت

 اديِرا امو انسح اقزر هنم يقزرو ين نُمّوسي هبي لك الوإ «[ائيش هوقحتسا امم مهوُصِقْتال
 رم كراع + ءاّقمل ء 7 5 | ل
 كَضالاالِإدِب أ َنَِدْنَع مكحاَهتأآ اَمَلِإَ ٌوثعلا نع مهاهن «نيدسفم ضرألا يف اًوَمْعَت
 رجح و مار و كد 00 0 2 قب و و صر 21 يب ءويذ ار 9 رطلا نوعطقي اوناك دقو .داسفلاب ضرألا يف

 (مي) بينأ هّيلِإَو تلكوت هيلع هللابال[يقيفونامَو ةقطقنا م مكل لضفي ام «مكل ٌريخ هلل ةّيقبإ» :5
 3 نم مكل ٌريخ نازيملاو ليكلا ءافو دعب .جرلا نم
 انأ امو نينمؤم متنك نإإ» «سانلا لاومأ ذخأ

 كئاولصأ ٌبيعش اي اولاقإ» :41 لجو ّزع هلل لب «ساّنلا مكاريل هولعفت الو «لجو ّزع هلل كلذ اولعفا :يأ ؛ظيفح الو بيقرب «ظيفحب مكيلع
 انلاومأ يهو كلوق نع فيفطتلا كرتنف «ءاشن ام انلاومأ يف َلعفن نأ وأؤ ؟مانصألا كرتن نأ كرمأت كُئءارقأ !؟يانؤابا د ُدُبعي ام كرتن نأ ٌكُرمأت

 لاقإل :84 لعف دقو «هتمحر نع مهنعلو هللا مهحّبق ءازهتسالا ليبس ىلعوللا ءادعأ كلذ لوقي «ديشرلا ملحلا تنأل كنإ» «ديرن ام اهب لعفن

 ىلإ مكفلاخأ نأ ُديرأ اموؤل لالحلا قزرلاو ةوبنلا لدا كاسح اقزر هنم ينقزروإ» هيلإ وعدأ ابف ةريصب ىلع 4يّتر نم ٍةنّيِب ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي
 نم هدرأ ايف لاب الإ يفوت امو تمطتسا ام حالصإلا أل ُديرأ نإ ءمكنع ةيفخ هلعفأف هيف انأ فلاخأو ءيشلا نع مابنأ ال نع مكابنأ ام
 بئاونلا نم يب لزني ام عيمج يف هيلإ عجرأ :يأ] ©بينأ هيلإو ٌتلكوت هيلعإ» «يرومأ عيمج يف قحلا ةباصإ

 ءاملعلا نم ةعامجو هنع لوق يف يعفاشلا 9 بهذو «(هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول لمع لمعي هوتدجو نم» ًاعوفرم سابع نبا نع ننسلا يف يورملا ثيدحلا يف درو 80 :ةيآلا
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو طول موقب هللا لعف 5 ةراجحلاب عبتُيو قهاش نم ىقلُي هنأ ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بهذو «ثيدحلا اذهب ًالمع نصحم ريغ وأ انصح ناك ءاوس لتقُي طئاللا نأ ىلإ

 .باوصلاب
 هل نيلتو .مكبولق هفرعت يّتع ثيدحلا متعمس اذإ:لاق هنإ يَ هنع نالوقي ديسأبأو ديمح ابأ تعمم :لاق يراصنألا ديوس نب ديعس نب كلملادبع نع دمحأ مامالا ىور م4 :ةيآلا

 هدانسإ ثيدحلا اذهو (هنم م دعبأ انأف ديعب مكنم هنأ نورتو مراشبأو كراعشأ هنم رفنتو مكبولق هركنت يتع ثيدحلا متعمس اذإو ىهب مالوأ انأف بيرق مكنم هنأ نورتو «مكراشبأو مكراعشأ

 .ثيدحلاب أطيمم اهب ًالاع ناك نمو ثيدحلا ءاملع صخي اذهو . .حيحص

 / 401/7 ج ريثك نبا / «كلضف نم كلأسأ ينإ مهللا :لقيلف جرخ اذإو «كتمحر باوبأ يل ختفا مهللا :لقيلف ّدجسملا ؟دحأ لحد اذإ» :لاق هنييَع يبنلا نأ ملسم جرخأ دقو



 ل كنق

 الطيب َقاَعِش مُكتَمرَي 2 روي

 مسني لو ٍ ومو امو لسمو ووأ دوه موضوأ جون
 فيي ولست وطتاو© دس

 وقام انكدمْقلم ثيمشَيألاَ © ودوم
 ا ا

0 - 

 ني مْكيِلَعْر أ ىلع ِمَوَمْنيَلاَف (ي)ٍرِرَحباِعِلَع

 َنوُلَمعَت َتاَمِيَف قَد اير ْهطمكءآَروهوُمْخ دقو هَ

 لع قمن ءَاولَمَعَأ و َوَفْيَو ا( طيجحي

 نا
ِ 

 رن ومطاعم رولا - د َفَوَس
 مج حور 2

 اجاّمَلَو ٌبيقفر مم ّقأَويقَتْرَو زك
000 

 َتذخأ وانيق مَعَم أونا َنَدَلَاَواَبْيَعْشاَتيجاَنَرَم

 ا كودو مرتو ورخبسا ةَحْيَّصلأأومَلَظ نيل

 َدَقلَو ني ذوحم تدوين 51م ةكالاماول

 تقَعْرِي نإ ! 9 ن نيم نسوا عب يسوم اَنْلَسَرَ

 69 ٍديسَر كَوَعْؤمأآَمَو 59 7 المو

1 

 «يقاقش مكتمرجي ال موق ايوإ» 4
 ىلع رارصإلا ىلع يضغبو يتوادع مكنلمحت ال
 مكييصُي نأإلم داسفلاو رفكلا نم هيلع متنأ ام

 موق وأ ٍدوه موق وأ حون موق ٌباصأ ام لغم
 ِِط وأ م موق اموإ» «باذعلاو ةمقنلا نم 4(حلاص
 سما اوكله | امّنإَف ,نامزلا يف (ديعبب مكنم

 نم «هيلإ وُ مث مكر اورفغتساوإ»
 محر ين نإ ةعّيسلا مكلامعأو مكيونذ
 ٌببيعش اي اولاقإ 9١: بات نمل ُ«دوُدَو
 انإو لوقت امم ًاريثكإلا مهفن ام «هقفن ام

 الولوإ» ءدحاو تنأ «ًافيعض انيف كارل
 اموإط ةراجحلاب (كانمجرلإ» كمرق (َكطهر
 ةّرعم كل اندنع سيل «زيزعب انيلع تن
 نم مكيلع زعأ يطهرأ موق اي لاقإل 5

 ينوكرتنالو يموق لجأل ينوكرتنأ ؟4يهلا
 «هوُمذتاوط ؟لجو ّرع ٌّبّرلا بانجل ًاماظعإ

 4يًاَيرْهِظ م ءاروإل هللا باتك متذحملا دقو

 نإ هنومظعت الو هنوعيطُت ال مكفلخ هوتذبن

 ٌعيمج ملعي وه «طيحم نولمعت امب ير
 موق ايو :9" مكيزجيسو مكلامعأ

 ىلع اولمعا لماع ينإ مكتناكم ىلع اولمعا
 «لماع ينإإ» ديدش ديدبت اذهو «مكتقيرط
 هيتاي نم نوملعت فوسإ ينقيرط ىلع
 ينم «بذاك وه نمو هيزكخي ثباذع

 مكعم ينإإ» اورظتنا «اوبقتراوإ» ءمكنمو
 ًابيعش انيجت انّرمأ ءاج انو 4 بيق
 نيذلا تدذعخأو ام ةمحر ب هعم اونمآ نيذلاو

 ميهتثبلتسا يلا يهو «ةحيصلا اوملظ

 «نيثاج مهر ٍرايِد يف اوحبصأفط ءمهتدمخأو

 66 [ةّلُلا موي باذع :ءارعشلا فو ةفجرلا مه نخأ :فارعألا يفو «ةروسلا هذه يف م5 ةحيصلا :باذعلا نم عاونأ ةثالث مهيلع هللا عمج دقو]

 يف مهب ًابيبشو رادلا يف مهنم ًايبرق مهتاريج ناكر وُ ْتَدعَي ام َنَيْدَمِل ًادفب الأإ» كلذ لبق مهراد يف اوشيعي مل نأك «ابيف اًوَتْغَي ل نأكإ»

 نوعرف ىلإ :9417 طبقلا ِكِلَم ٌنوعرف ىلإ ةرهابلا تالالدلاب 4نيبُم ٍتاَطلُسو انتايآب ىسوم ادلسرأ دقلوإل :45 مهلثم ًابرع اوناكو ءرفكلا
 ٌرفكو لالضو ٌلهج وه امّنِإو ,ىده الو ٌّدشر هيف سيل «ديشرب َنوعرف ٌرمأ اموإ» ّيِغلا يف هتقيرطو هكلسمو هجبنم «نوعرف َرمأ اوُعبتاف هئالمو
 .دانعو

 نمف ًادحاو ًاءزج ضرألا يف لزنأو ًاءزج نيعستو ةعست هدنع كسمأف ءزج ةئام ةمرلا هللا لعج» :لوقي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ىورو 4٠ :ةيآلا
 /7/١٠٠ج ريثك نبا .(هبيصت نأ نم ةيشخ اهدلو نع اهرفاح ةبادلا عفرت ىتح قئالخلا محارتت ءزجلا كلذ

 يف ظيغ ةعرج نم ارجأ مظعأو هل خ ٌثبعلا اهعرجتي ةعزجم امد :ثيدحلا يق سنا داهجو ةداملا ظعأ اذه نأل كلذو مش تسب رضأو نيا مه لنا نع نياعلو

 1 يبطرقلا| .«بنذ نع اَمَع نَم ّآلإ مدقتيالف ,مدقتيلف للا دنع دي هل تناك نَم :دانُم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق هليَْع يبنلا نأ كرابملا نبا ىورو .(هللا

 مهفاعُي وه مث ُدلولا هل ُلَمِجَيو هب ُكَرْشُي ُهَنِإ لجو ّرع هللا نم ُهٌعمسي ٌىذأ ىلع ٌريصأ دحأال» :هيَع هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع هحيحص يف ملسم ىور 91/ :ةيآلا

 م1 مقرأ .«مهقزريو



 ناكو «ةمايقلا موي ُهَموق ُمُدَقَيط :

 موي مهمدقي وه كلذك ءمهَسيئرو ْمُهَمَّدقم
 4راتلا مهَدَرْوَأف ءمّئهج ران ىلإ ةمايقلا

 ظحلا كلذ يف هلو ءاَهاَدَر ضايح نم اوُبرشو

 ٌدرولا سئبوإ ءربكألا باذعلا نم رفوألا
 [لوخدملا لخدملا سعب :يأ] «4ُوُرْوملا
 «ةمايقلا م ديو َةنْعَل هذه ِق اوُعبتأو)» : 48

 ايندلا يف ةنعل راثلا باذع لع ةدايز مهانعبتأ

 :يأ] «4دوُفرْلا ُدفّرلا سئب ةمايقلا مويوإ#

 كلقف «ةنعل اوديزف «[ةناعإلاو ءاطعلا سكب
 ٌمقن ىّرقلا ءابنأ نم كلذإل ٠٠٠١: ناتنعل

 عم مهل ىرج امو ءايبنألا ربخ نم 4ٌكيلع

 كلاه (ةيصحوإ ٌرماع 4مئاق اهضإ مهن
 اوملظ نكلو مهانملظ اموف : ١

 «ميتفا مهنع تنغأ امفإل مب مهرفكو
 نم هللا نود نمإل اهنودبعي يتلا مهن :اثوأ
 ٌرمأ َءاج ال مهوذقنأ الو مهوُعفن اف ؟ءيبش

 «بيبتت ريغ مهوداز امو مهكالهإب هلل
 ناك امّنِإ مهكاله ببس نأ كلذو ءريسحت
 ايندلا يف اورسخخ اذهلف .ةهلآلا كلت مهعابتاب
 اذإ كّبر ٌدخأ كلذكوإ *٠١: ةرخآلاو
 كتلوأ انكلهأ اكو 4ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ
 لعفن كلذك انلسرل ةبّذكملا ةملاظلا نورقلا
 ينو .«ديدش ملأ ُهَّدخأ َنِإ8 .مههابشأب
 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ نيحيحصلا

 ُهَّدَحَأ اذإ ىتح ملاظلل يلهل هللا َنإِ» :لاق ملسو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق مث ««هتلفُي مل
 ىرقلا َدَحَأ اذإ َكّبر ُدخَأ كلذكوإب :ملسو

 اندوعوم قدص ىلع ًارابتعاو ةظع نينمّوملا انئاجنإو نيرفاكلا انكالهإ يف نإ «ةرخآلا َباذع ٌفاخ ْنَمِل َةيآل كلذ يف نإ : ٠١ ةملاظ يهو

 قئالخلا رشحتو «لسرلا هيف عمتجيو ةكئالملا هرضحت مظع «(ٌةوهشم م موي كلذوإ» مهرخاو مههوأ «سانلا هل ٌعومجم م موي كلذإل «ةرخآلا يف

 كنلوأ دوجو لماكتو تعطقتا اذإ ةنيعم ةّدم برض يف هللا ةملكل الإ ةمايقلا ةماقإ رسوب ام (دودعم لجأل الإ ُهرْحؤن اموإو : ٠١ 4 مهرسأب

 ةنحا يف ٌقيرفإل :ىلاعت لاق ا «ٌديعسو ّيقش مهنمفإ» هناحبس 4هنذإب الإ سفن ملكت ال ِتأي مويإ» : ٠١8 ةعاسلا تماق مهجورخ رّدقملا

 و و نمكنتلا الل

 5 نولي َراَتلاْعْهدَروأد وقم رس

 شي ةَمِيْلاَْوَووَدَتَعل-و ٍذَهفأوُعِمَتَأَو 0 دوروملا

 كلل ْمُضَْم لا آس َنِوَكِلَد 6 ُدَْرمْلا دف
 اكل نكْللَو ُهئَمْلط امو ( دب "يصحو ةبآكانم

 ا ْمُهَنَع ٌتَْغَأ [َمَق جَبَسْفَنأ

 () ٍسَِع مُهَواَراَمَو يروم آجال يمني هَ
 وسدد < وع 2216

 ِوَدَحأَنإ ةمِاظ ىو رمل َدَحأ آد كير دْحَأ َكَلِلََدَكَو

 َوَرْخَكلاَباَذَع قاله الط لإ 5-5-5 ميلا
 اء © وع يع 970 00 0 وم ا 72
 و ام دوهشم موي كِل لَدَو سان أهل عومجم كلذ

 3 وم هه

 سماك تايم و

 ىتفاوَفُس َنِذْلأ اّمَأَ 0 ةبِعسَودقَس وَمن
 0 سوح . 2و 7

 ِتَماداَماَيِف يرِتَح 7 ٌقيِهَمَوُردِفَن فمر

 رجا وع سب هك ص سس سب 021

 ةيرئامللا كاَمَر نإ َكيَروَش امال ض يْلآَوُت 2
0 

 224 ما ِتَماَدمايِفَنيَحَوَلا ىف ءأوُدِعْس َندلأاَمأَو # ©

 رق حاس ساحل وسد ل هعر ور سا ع 14 20 4
 7 زوُدَجصر ع طع َكُيَروَساَماَلِإ ض راْلاَوْت ّ

0-06 

 لل

 اهيف نيدلاخإ» كلذ نم هللاب ًاذايع باذعلا ني هيف مه امل «قيبشو ٌريفز ايف مه رانلا يفف اوُقَّش نيذلا اًمأف» : ٠5 ٠١ «ريعسلا يف قيرفو

 مهجرختي نم ديحوتلا لهأ نم ةاصعلا ىلع دئاع ءانتسالا نإ كلير ءاش ام الإ .ضرألا كلتو ءامسلا كلت «ضرألاو ٌثاومسلا ٍتماد ام

 #اهيف نيدلاخ ةّنحلا يففإ» لسرلا عابتأ مهو كاوُدِعَس نيذلا امأو» : ٠١8 ديري امل ُلاَعف كبر رذإ» .نيعفاشلا ةعافشب رانلا نم هللا

 ركذ دعبو «ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ لوكوم ميعتلا نم هيف مه ايف مهماود ْنِإ (َكّبر ًءاش ام الإ ضرألاو ٌتاومسلا ٍتماد امإ» ًادبأ اهيف نينكام

 .عاطقنا ريغ نم ك4ذوُدجم َر ريغ ًءاطعإ» :ىلاعت لاقف عاطقنالا مدعو ماودلاب محو دعو ةكيشملا

 مكل نإ ةنجلا لهأأي لاقيف» ًاضيأ حيحصلا يفو ««توم الف ٌدوُُح ةنجلا لهأ :لاقُي من راثلاو ةنجلا نيب يذيف حلمأ شبك ةروص يف توم اب ىَنْوُي) :نيحيحصلا يف ءاج 8 :ةيآلا

 /2737/7ج ريثك نبا .أدبأ اوسأبت الف اومعتت نأ مكل َّنِإو ادبأ اومقست الف اوُحصت نأ مكل نإو ًادبأ اوُمربع الف اوُبْسَت نأ مكل ّنِإو ءأدبأ اوُبوَع الف اوشيعت نأ



 رض دس 2-هل علو ل رخل سس لت

 . نياك !يودبعياَم ء وله ديمو يرمي كالا
 وم هم ماع وَمَن هد

 ككاو عا لو ماي دق

 0 0 . 000 2 رم حرم م اله

 كلطمالَو َكَحَم بَ موتر انك قت سد )ربح

 7 راض ب ومَكاَمِيهَنإ
 9 شيوخ سل موذاتل ست

 َنَماَفلْروِر اهلا قرط هولَصلأِ ِقَأَو 9 تسورصتال
 م2 رس 01

 تيكن عد كلذ تاكل انه دي تَسأنِإِلتْب

 و17 َنيٍيَحْمْلاَ أع يِضْبالَهَ هلو

 0 موي يأ كلمن ِنورفْلاَس مناك
 دات 00 اي 0 2س 0

 ع

9 

 م

 مو

 0 اياوشكط
-_ 

 69 ترخيض اهله لطب رخل أَكَهيلكيَ 2 مخ 0 2 هت
1 

 ُدْبعي اَمِم ٍةَيْرِم يف كت الفإ»ل 8
 «لهجو لطاب هّنِإ ؛نوكرشملا (ءالؤه
 «لبق نم مهؤابآ ُدبعي اي الإ نودبعي امإ»
 يف ءابآلا عابتا الإ هيف مه ايف دنتسم مه سيل

 ريغ مهييصن مهوُفوُمَ انإوإل «تالاهجلا
 عازجلا متأ كلذ ىلع لا مهيزجيصو # صوقنم

 نإو «دحأ هبذعُي ال ًاباذع مهّرفاك بذعُيف
 يف اهاّيإهْللا مهافو دقف تانسح مهل ناك
 َباتكلا ىسوم انيتا دقلوإ ١١١: ايندلا
 نمف «هيف ساّنلا فلتحاف «هيف فلُتخاف
 دمحم اي كتظيغي الف ءهب رفاك نمو هب نمؤم
 نم ْثقبس ٌةملك الولو» كل مهُبيذكت
 هليجأت نم مّدقت ام الول «مهنيب ّيِضْقَل كّبر
 م هللا ىضقل مولعم لجأ ىلإ باذعلا
 مث «4بيرُم هنم كش يفل مهنإوإل
 3 نيرخآلاو نيِلّوألا عمجيس هنأ ىلاعت
 ان الك نإوط : ١ :ىلاعت لاقف مهلامعأب
 نولمعي ام هنإ مهلامعأ كبر مهتيفوُيل
 رمأي 4ترمأ م مقتسافإ 1١7: ٌريبخ
 ةماقتسالا ىلع ماودلاو تابثلاب ُهَلوسر ىلاعت
 نينمؤملا رمأي م اعطت الو ٌكعم بات نموت
 ربكأ نم ِهّنإف «كلذو ةماقتسالا ىلع تابثلاب

 نع ىبن هَّنإف «ءادعألا ىلع رصنلا ىلع نوعلا
 امب هّنإ» .ةترصم هّنإف يغبلا وهو «نايغطلا
 هيلع ىفخيالو ءيش نع لفغيال 4ريصب نولمعت
 اوملظ نيذلا ىلإ اونكر تالو» ١١ ١ ءيبش

 اوملظ نيذلا ىلإ اوليمتال «راثلا ُمُكَّسمتف
 متيضر دق مكُنأك اونوكتف ةملظلاب اونيعتستالو
 نوُد نم مكلامو رادلا ْمُكَّسمتفإل مهامعأب

 ينعي (راهتلا يَفَرَط ًةالصلا مقأوإ ١١: 4 هباذع نم مكصّلخي رصان الو كذقني يلو نم هنود نم مكل سيل «نورصنت ال مث ءايلوأ نم هللا

 ةالصلا نم بجي ناك امّنإ هّنإف «عارسألا ةليل سمخلا تاولصلا ضرف لبق تلزن ةيآلا هذه .ءاشعلا يعي «ليللا نم ًافلؤو» برغم لاو حبصلا

 َبوُيذلا ُرفكُي تاريخلا لعف لعف نإ 4تائيسلا َنْبِهْذُي تانسحلا نإ .مكِسُت مث .مايق ليللا ءانثأ يفو «بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق «ناتالص
 ١١: 8 4نيركاذلل ىركذ كلذإ» .ةيآلا هذه أرق مث ءانهنيب امل ٌتارافك تاولصلا تلعج» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةفلاسلا

 نورقلا نم ناك الولفإل : 1١1١5 [نيلصملا ينعي ؛نينسحمل ّرجأ ٌعيضُي ال هللا ْنِإ «ةالصلا ىلع ٌربصاو] «نيدسحما ٌرْخأ ٌعيِضُي ال هللا َنف ٌزربضاوإو

 اليلق الإإ» تاركتملاو رورشلا نع «ضرألا يف ٍداسفلا نع نوهن قب اول ريخلا لهأ نم اياقب ةيضاملا نورقلا نم َدَجُو الهف «مكلبق نم

 اوملظ نيذلا َم عبتاوإ» ءركنملا نع ىبنيو فورعملاب رمأي نم اهيف نوكي نأ ةمألا هذه ىلاعت هللا رمأ اذهلو هبضغ لولح دنع 4 مهنم انيجنأ نم

 «نوُحِلصُم اهّلهأو مّلظب ىرقلا َكِلهيل كر َناك اموإ» : ١11 تاركنملو يصاعملا نم هيلع مه ام ىلع اوًرمتسا «نيمرجم اوناكو هيف اوُقرتأ ام
 .«نوملظي مهَسفنُأ اوُناك ٌنكلو مهانملظ اموإ» :ىلاعت لاق مك اهسفنل ةملاظ يهو الإ ةيرق كلهُي مل هنأ ىلاعت ربخأ

 من اذه يلوضو ًاضوت نم» :لاقو ًاضوتي هُم هللا وسر تيأر اذكه :لاق مث يع هللا لوسر ءوضوك مهل أضوت هنأ نافع نب ناهع نينموملا ريمأ نع نيحيحصلا ينو 114 :ةيآلا
 ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا» :لوقي ناك هلع هللا لوسر نأ ةريره يلأ نع هحيحص يف ملسم ىورو .«هبنذ نم مّدقتام هل رفغ الإ هسفن امهيف ْتِّدحُيال نيتعكر لص

 /477/؟ج ريثك نبا .«رئابكلا تبتتجاام َنُبنيِب امل تارفكم ناضمر



 سا 2م 1
 ا 52 ةَّمأ سانلا لعحل كبر ءاش ولو» :

 سانلا لعج ىلع ٌرداق هنأ ىلاعت ربخي «ةدحاو
 سحر رس ل رس 000 0 021 ص 1 7-5000 . م 1 دمأ

 تيفي نول ةدجاو ةّمأ س انلا ل عجل كير ءاشَولَو :ىلاعت لاق اك ءنامإ نم ةدحاو ةمأ مهلك
 نب مس رخل لس ءده هس وب 0 د ل هس رجح مهلك ضرألا يف ْنَم َنْماَل كبر ًءاش ولو»

 كير تمتو مهقلخ كإاذإو ءابرمجر نمال 9 دوبملا ينعي نيفلتخم نولازي الوؤط .«اعيمج
 و 00 © ماس سوء يي ب يل يحل 01000 مَحَر نَم الإ9:11 94 سوجملاو ىراصتلاو

 ثدي © نمل ريال ةنجلا نممتهج نآلّمأل لهأ هللا ةمحر لهأ مه 5 دنحلا ينعي 4(َكّبر

 تال و م واط م هسوع ء 11
 هذه فد جود 0 ءابتأنم كّتيلع لهأو .مهنادبأو مهرايد تقرفت نإو ةعامجلا
 _ٍ مهرايد تعمتجا نإ ةقرف لهأ هصيصعم

 امسسلا

 و 0206000 ىَءَ 5 ةلِعرَمَو ّقَحْلا

 وزي ليما 9 ليعلم لات كير ةملك تقول .ةمحرلو ةعاسجلل و ريتا لس ركل لل 2 مهقلخ نكلو وخل مهقلخي مل ٠ مهقلخ
 ملك لع هج ات لآ َءهَنلو 2 دق «نيعمجأ سانلاو ةّنحلا نم متهج وش مخ حو ريدم هس ال يحج | سانلاو ةئجلا َنالمأل
 00 اضن 0 7 وايل هتمكحو ماتلا هملعل هردقو هئاضق يف قبس
 09) َنوُلَمَحَناَمَع لفل َكيراعو ع لسور ب زل مينمو ةّنملا قحتسي نم هقلخ نمت نأ ةذفانلا

 نم المُي نأ ّدب ال هّنأو ءرانلا قحتسي نم

0 2200 
 1 1 بوف كو © 290 0 0 نيلقثلا نيذه
 ةيكرلارئقرلاوللاو عب يس ير ل تين امإ» كلبق نيمدقتملا لسُرلا ءابنأ نم
 اًيبَرعاَت قه أَن | 7 ٍنيِبمْلأ تكل ا تنَباَءَك َكْزَيرْلا هذه يف كءاجوإ» .نيرفاكلا هءادعأ لذخو

 سد مس 4 ٠2 خسر هذه يف «نيسؤملل ىركذو ةظعرمو وحل
 ِصضَقْلاَنَسْحَأ َكَيَلَع ضع - ّنَح يف َوُلَقْحَت لَم ٍصصق ؛ءايبنألا صصق ىلع ةلمتشملا ةروسلا

 .وينق نون كحد !وناَء اًءْرُفْلَا اذه َكَيلِإَنَتَحَوَأآ أامب «نورفاكلا اهب عدتري .قدص أنو ٌّقح
 ع < 0و لقول :1١؟١ نونمؤملا اهب ركذتي ىركذو
 م هم رس هم عر ار ناتو الكس اا انإ مكتناكم ىلع اوُلمعا نوبمؤُي ال نيذلل

 سَ ه-آ 164 00300 20 ىلع اولمعا : يأ «ٌديدبت اذه «نولماع

 37 «نوُرِظنُم انإ اورظتناو» :١؟؟ انجهنمو
 هّنِإ رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوما عتسفإل

 هللوإل» + ٠ ميكح ٌريزع#لاو «للفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هّمملك لعجو هيو هَرْضَنو ْكعَوهوسرللا زن دقو ««نوملاظلا حي ال

 ُةدُبْغاف ءرمألاو قلخلا هلف ءباملاو عجرملا هيلإو ضرألاو تاومسلا بيغ ملاع ىلاعت هن 4ك رمألا ُعَجْرُي هيلإو ضرألاو تاومسلا ُبيغ

 يف كلذ ىلع مهيزجيسو مهلاوحأ نم ءيش هيلع ىفخي ال «نولمعت اًمع لفاغب َكّبر اموإلل ؛هيلإ بانأو هيلع لكوت نم فاك هّنإف (هيلع لَك تو
 .ةرخآالاو ايندلا

 فسوُ ةروس ريسفت
 ًانارق هانلزنأ انإ» : : اهنيبيوا اهٌرسفُيو ةمهمملا ءايشألا نع صفي يذلا ّلجلا حضاولا نارقلا تايا هذه «نيبملا باتكلا ثايآ كلبرلا ١

 مب ٍصَصَقلا ّنسحأ كيلع صقن نط 3 «نولقعت مكلعلإب يناعملل ةيدأت اهرثكأو اهعسوأو اهنيبأو تاغللا حصفأ برعلا ةغل ْنأل (اًيبرع

 ىلع ٍمهلدن ثيدحلا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس مهْنَأ اهوزن ببسو .نارقلا اذه كيلإ انئاحيإ ببسب «4نارقلا اذه كيلإ انيحوأ

 ٌفْسوُي لاق ذإإ» :4 (ةكانفّرع اًمع] «نيلفاغلا َنِمَْل هلبق نم تنك نإوإ» صّصقلا نسحأ ىلع مهّلدف صَّصَقلا اودارأو «ثيدحلا نسحأ
 ريبعتو « نيدحاس يب مهني ٌرمقلاو سمشلاو ًابكوك ّرشع دحأ تيأر ينإ ِتَبَأ ايد» هيبأل لاق ذإ فسوي ةّصق كموقل دمحم اي ركذا 4 هيبأل

 .هيبأو ِهّمَأ نع ةرابع ٌرمقلاو سمشلاو «هاوس ًالجر ٌرشع دحأ اوناكو «هتوخإ نع ةرابع ًابكوك رشع دحألا نأ ايؤرلا هذه

  اهيف نوكّرهتمأ» :لاقو بضغف :لاق ِهييَع يبنلا ىلع أرقف باتكلا لهأ ضعب , عرم هباصأ باتكب ع يبنلا ىلأ باطخلا نب رمع نأ هللادبع نب رباج نع دمحأ مامالا ىور ال“ :ةيآلا



 ىشحأو «نوُلِفاغ هنع متنأو ٠ ُبئذلا ُهلكأي نأ ٌفاخأوإ» ءهل هتبح
 .نوُرجاع نوكلاهل ًاذإ انِإ ةعامج نحنو بئذلا هيلع ادع نيل 4نوريماخل ًاذإ انإ ة ةبصغت ُنحنو ُبئذلا ُهَلكأ ْنيَل اولاقإ»

 نك نكن :وحإَْإَع كل اير صصقال وبيلا

 كيج كلدكو () | ٌتيِسو دع نسضإْلَِنطيَّملاَو

 27 مو ِثيِداَحَدْل ٍليِوْأَ نم كملي َكْيَر

 ظ قصت نيله بوُقْعيِلامكعَو
 هو لو نمو وككهنل © 0 ةكسل كندا

 1 كل اولاَف د :إ © نايس تي

 ول الثا () نيل كَس ىلا !ةَبضُع حكمنا
 هر

 عع ودم 2 سا ذآ

 نمو وكي

 هاما ٍٍظ

١ 

 نت

 د

 1 ٌلْحاَصَرأ هوحرطأوأ فس ف 7

 تس 2 4 ق2 هو هر

 و اولفتال يل نط
 8-9 ع 2 ا 2 جام »م ص لس سس 07 ٠

 مث نإ ةَراَيَّسْلاُض حب هطِقْنليَبِجْلاَت بيع فهوُفْلأَو

 لَ 8 دلي َ 5 ا هَضاَسلَِ 6 َنْمِصَت

 نيل 06 تلي نع أو بذله كأي < ل1 21 2 رع > نت صر م
 - هل رس مس ل ع جس م ومس لس -

 () َنوُريلحَل اًدااَنِإ ةَبصع نحو َكْن زل هلكك

١11 

 /14717/7ج ريثك نبا|

 ِنرِخلا
1 

 ميرنا
 مس ا

 ىلع كايؤر صّصقت ال يب اي لاقإل :ه
 هيلع مق نيح «أديك كل اوديكيف كتوخإ

 عوضخ اهريبعت يتلا ايؤرلا هذه نم أر ام
 هيلع بوقعي يخف «هايإ | مهميظعتو هل هتوخإ

 هتوخإ نم ًادحأ اهب ثّدحي نأ مالسلا

 ٌناطيشلا نإ «كلذ ىلع هنوكسحيف

 كلذكو» 5 «نيبم و ودع ناسلالل

 ليوأت نم َكُمْلعُيو كير كيبتجي

 هذه كارأو كير كراتخا ا 4« ثيداحألا

 كل ًةدجاس رمقلاو سمشلاو بكاوكلا
 كملعيو «.هتوبنل كيفطصيو كرامخي كلذك

 ءاحيإلاب #كيلع ُهَتمعن موه ءايؤرلا ريبعت
 ىلع اهّنأ مك ٌبوقعي لآ ىلعوط «كيلإ
 كّبر ْنِإ قاحسإو مهاربإ لبق نم كيوبأ
 يف] «مكحإ» هتلاسر لعجي ثيح «ملع
 فسوي يف ناك دقلإ» :/ [هلاعفأو هلاوقأ

 عم هربخو هتصق يف «نيلئاسلل تايآ هتوخإو

 :4 هنع نيربختسملل ظعاومو ةربع هتوخإ
 انيبأ ىلإ ٌبحأ هوخأو فسويل اولاق ْذِإظ
 ءهوخأو فسويلهللاو :نوّنظي ايف اوفلح كام
 ُنحنوإ همأل هقيقش ناكو «نيماينب نونعي

 نيبثالا كنيذ ٌّبحأ فيكف ,ةعامج َةبْضُع
 لالض يفل انابأ َنِإإ» ةعامجلا نم رثكأ
 رثكأ امهايإ هتبحمو انيلع امهميدقت يف نيم

 ًاضرأ هوحرطا وأ ٌفسوي اوُلَقاإ» :9 اَنم
 هجو نم هومدعأ «مكيبأ ُهْجَو مكل لخي

 وأ هولتقت نأب اّمِإ ؛مدحو مكل ٌولخيل مكيبأ

 هنم اوحيرتست يضارألا نم ضرأ يف هوقلت

 اورمضأف نيحاص ًاموق هدعب نم اونوكتوإل
 ةّراملا (ةراّيسلا ضعب ةطقتليإ» هلفسأ 4ٌّبُحلا ٍتابايغ يف ُهوَقلأو فسوي اولتقت الإ مهربكأ وهو «مهنم لئاق لاقإل ٠١: بنذلا لبق ةبوتلا
 ةئطوت هذه «فسوي ىلع اَنَمأت ال َكَلاَم اَناَبأ اي اولاقإ# ١١: نولوقت ام ىلع نيمزاع 4نيلعاف متنك نإ هلتق ىلإ ةجاح الو هنم اوحيرتستف
 4بعليو غتري ًادغإ» انعم هنعبا انعم ُهَلِسْزَأل : ١١ هل دسحلا نم مهولق يف امل كلذ فالخ نوديري مهو «نوُحِصاَنَل هل انإوإل ىوعدو
 طرفل كلذو ءهب مكباهذ ةّدم هتقرافم لع قشي 4دب اوُبكذت نأ يحيل يَنِإ لاقإل : ١ كلجأ نم هظفحنو هطوحن 4نوظفاحل هل انإوإ» طشني

 ١: 5 نورعشت ال متنأو هلكأيف ب بئذلا هيتأيف مكيعرو مكيمرب هنع اولغتشت نأ ىثش

 نأ الإ ُةعسوام اّيح ناك ىبوم نأ ول هديب يبسفن يذلاو ؛هنوقّدصتف لطابب وأ هنوبذكتف ٌقحب وربخيف ءيش نع مهولأستال ءةّيقن ًءاضيب اهب مكّتج دقل هديب يسفن يذلاو ؟باطخلا نباايب

 يبن فسوي سانلا مركأفإ» لاق «كلأسن اذه نع سيل :اولاق «مهاقتأ هللا دنع مهمركأ» :لاق ؟مركأ سانلا يأ هّنْيَع هلا لوسر لكس :لاق ةريره ينأ نع يراخبلا ىور ا/ :ةيآلا

 .«اوهقف اذإ مالسإلا يف 5 رايخ ةيلهاجلا يف م ٌرايخف :لاق معن :اولاق ؟«ينولأست برعلا نداَعُم نعف» :لاق ؛كلأسن اذه نع سيل :اولاق «هللا ليلخخ نب هللا يبن نب هللا يبن نب هللا

 /:/7ج ريثك نبا/



 ف هولعجي نأ اوعمجأو هب اوبهذ املفإو : ©
 مهنأ هولعف امل مظعت هيف اذه 4ٌبحلا ةبايغ
 «بجلا كلذ لفسأ ف هئاقلإ ىلع مهلك اوقفتا

 مهو اذه مهرمأب مهَنَسُتَل هيلإ انيحوأو»
 هنأ هناحبس هتمحرو هفطل نم ««نورعشي ال

 ًابيبطت قّيضلا لاحلا كلذ يف فسوي ىلإ ىحوأ
 ًانسح ًاجرخم كل ْنإف نزحت الأ هل ًاتيبثتو هبلقل
 ١5: هيلإ هللا ءاحيإب نورعشي ال مهو

 نورهظُيو «نوكيي ًءاَضِع مهابأ اوزاجوإ
 «اولاقل : ١و مهببأل ٍفسوي ىلع فسألا

 ىمارتن ««قبتسن انيهذ انإ اَناَبَأ ايإف نيرذتعم

 هلكأف# انبايث «انعاتم دنع فسوي انكرتوإل
 اتك ولوانل ٍنمؤمب تنأ امو ٌبئذلا

 ريرقت يف مظع فطلت «نيقداص

 كنَأ.ملعن نحنو :نولوقي ؛هنوُلواحُي ام
 انل كبيذكت يف روذعم تنأف ءانقدصُن ال

 اذه انرمأ يف انل قفتا ام بيجعو عقو ام ةبارغل
 «بذك مدي هصيمق ىلع اوؤاجو» :
 يكل تلو لب لاقإلىرتفمو بوذكم
 ًاريص ربصأسف «ليمج ٌريصف أرمأ مكشسفنأ

 ىتح هيلع متقفتا يذلا رمألا اذه ىلع ليج
 ىلع ُناععتْسمْلا هللاوإ «هفطلو هنوعب ُهّللا ُهَجرفُي

 بذكلا نم نوركذت ام ىلع «نوفيعت ام

 «صيمقلا قرخل بئذلا هلكأ ول هّنأل ؛لاخم او

 ١94: بذك مدب هصيمق ىلع اوؤاج مهو
 نوريسي ةّرام ةقفر :يأ] ,4ةراّيس تءاجوول

 رثبلا كلت نم ًابيرق اولزنف [رصم ىلإ ماشلا نم
 مهل بلطتي يذلا وهو «مهذراو اولسرأفإ»
 فسوي ثبشتف رئبلا يف ةَوْلَد ىلذأف)» ءاملا

 ٌرشبتساو هجرخأف اهف

 ةقؤالول ككاو
 20 ب راس اج همس ل هوس
 يرو يَلَل تبيح ف مولَعَجين 0

 08-12 د 200 2002000
 1و 9 تيزغنمال مُهَو 0 هنو

 قبيسي بمدنإءايألَم 9 تركي 5
 هل جسر 000 هلت ]# -م هت ]ذآ

 كنا دله[ كَأَكآَنِعِلَتَم دنعّفَس 0 2

 يي بكس ال ٍنِمٌؤُمِب
 04-2 هس ع َتَلَكَص رم هس رس “ 2

 : ليس ارمأ تشل تأ اوس لبلاك دي
 7 نس ح 1 هر 0-6 2

 اك تءآَجَو () َنوُِصتاَم َلِعَناَعَتَسمَ اهللاو 7

 ص ع راق سل عروب ل

 ةعضي هورسأو ملعاذاه رشم لاق مولد لد مهَدرأَو

 ني شوَوَرَسَو 9 وُلَمَصَياَميعهَنأَ
 َلاَقَ ار ] تبدهرل نم دِفداَكحَو َقَدوُدَعَم مهد

 توسع وتم ير كح يَ هيَ ْماِلر صم نم تلاعب

 ىف كسول انكم كلك ارو مدَِنْوَأ اصمت

 ّجَلَع ٌتِلاَعُمَتل زاروا ليك رملي لا

 ملباَمَلَو ل 2 رْمَلَصَياَل ني آَنلأ رك َنكلَو ورم

 (©) نيم رك َكدكَوملعَواكَح يمد
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 نأ ةفاحم ءاملا باحصأ نم هانيرتشا اولاق ةرايسلا ةيقب نم نوذراولا هرسأو 4ةعاضب ٌةوّرسأو ٌمالغ اذه ىرشب ايإل» :لاقو هب رش

 هعاب «ةدودعم مهارد سخب نمغب ُةورشوإل :7 ٠ ُةوُرَْشُمو فسوي ةوخإ هلعف امب «نولمعي امب ملع ُللاوإ هربخ اوملع اذإ هيف مهوكراشي
 رض نم هارتشا يذلا لاقوإ» :” ١ لجو رع هللا دنع هتلزنمو هتوبن اوملعي مل مهن كلذو «نيولهازلا َنِم هيف اوناكوإل صوقنم نمشب ةَدِراَولا
 ضعب انيفكي : :يأ] «(انعفني نأ ىسعول [نسحل ا سايللاو معطملا بيطب هماقمو هلزنم :يأ] «هاونم يمركأ هتأرمالإ» ءريزولا وهو ءرصم زيزع وهو
 ليوأت نم هَمْلعلول ءرصم دالب ينعي «ضرألا يف فسويل اتكم كلذكوو» .[هل دلوُي ال ناكو] 4أدلو ُةَّدختن وأإ» [خلب اذإ تامهملا
 الف ًاعيش ٌدارأ اذإ | «هرمأ ىلع ٌبلاغ ةللاوإ» .[ثيداحألا ليوأت نم َكُمَلعُيو :مالسلا هيلع بوقعي لوقل ًاقيدصت] ايؤرلا ريبعت وهو «ثيداحألا

 غلب انو :*7* ديرُي امل هلعفو هفطلتو هتمكح نوردي ال «نوملعي ال سانلا ٌرثكأ َّنكلوإ» .هاوس امل بلاغلا وهو فئاخي الو عناَمُي الو ٌدَرُي
 .ىلاعت هللا ةعاطب ًالماع هلمع يف ًانسحم ناك هّنِإ 4نينسحملا يزجن كل ذكوإل ةّربنلا «ًاملعو امك هانيتاإ هتّرق فسوي لمكتسا 4(ُةَّدَشَ

 نم خأ مكل ناك هنأ ماجلا اذه ينربخيل هنإ : لاقف نطف هرقن مث هدي ىلع هعضوف عاوصلاب ءيج لاق نوركنم هل مهو مهفرعف هيلع فسوي ةوخخإ لخد امل : سابع نبا لاق ©١ : ةيآلا

 : لاقف لاق ء« بذك مدب هصيمق لع متئجو هلكأ بئذلا نإ : متلقف كابأ متيتأف : لاق نطف هرقن مث لاق بجلا ةبايغ يف ه هومعيقلاو هب مقلطنا مكنأو مكتود هيندي فسوي : هل لاقي مكيبأ

 . 2077/5ج ريثك نبا/ ٠ « نورعشي الو اذه مهرمأب مهتكبنتل 9 مهيف الإ تلزن ةيآآلا هذه ىرن الف : سابع نبا لاق « م ربخي ه ةريخيل ماجا اذه نإ ضعبل مهضعب



 < 000 هس . مص و هج سس سس هلل

 ُباوباْلآت ِمقَلَطَوهِدَن صاَهِتْيَي فوه لا ُهَندوَوو

 2110 هير مر 0 ا ا

 َقرِمَنِإِهْشَأ اعمل كتم كَ

 اَبيَوَهَوهِبَتَمَه َدَقَلَو ا بوُمليظل وُمِلظلآحِلْياَلمَنِ

 وسلا هنعَف رص كِل كح وب 55 اء نأ الو

 اكَيْسَو © تيصلخشلا ئواَجعنموَ محتل
 باَبْلَأ 200 َرَيَساَيَقْلَاَو رد نم ْمَصِيِمَق َتَدَكَوَباَبْل

4 
 مس 3

 ل ءو َكِلَهَأِب دار نم ْءآَرَجاَم تلا
 ص

29 
 م

 ٌتاَذَعَو 0 ع

 ير

 < ل : 40 - أ ًّ
 نم دِهاَش َدهَّسَوىمََت نعت دور ىهَلاَذ ا(ه) ملأ

 ص - م تس 2 لو رس تح د سس
 َنموهَو تق َدَصَف لبق نم دق مصيف تاك نإ ا هليهأ

 وهو َتبَدُكَفِرت مد نم دق ْمصِيِمَف نكن َو(و) َنيبْذكْلا

 نع اهتيب يف وه يتلا هتدوارو ل :*
 هلامجل اديدش ابح هتبحأ اهّنأ كلذو 4هسفن

 هل تلمجت نأ ىلع كلذ اهلمحف ءهئاببو

 اهيسفن ىلإ هتعدو «تاوبألا ٍتقلغوإ»
 ٌّدشأ كلذ نم عتتماف «كل َتْيَك تلاقوإ»

 ٌنسحأ يّبر هنإ هللا داعم لاقإل عاضمالا

 ّنسحأ [يديس وهو] ِكَلْعَب نإ «ّياّوَْم
 هنإإ» لهأ يف ةشحافلاب هلباقأ الف يلزنم

 دوعأ يأ :هللا ًداعمو] «نوملاظلا حلفُي ال

 44 َتَمَه دقلوإ : :؟ 5 [هب رريجتسأو هلللاب

 «[عاهنع دعابتي] «#اهب مهوؤ» عهنم وُنِدت]
 ثالث هللا ُهارأ 4هّبر ناهرب ىأر نأ الولإ»
 «كلذ نع هابنت رادجلا يف هباتك نم تايآ
 هنع فرصنل كلذكل دب ثمه اع ُهّرجزتو

 ُهَقَّرَص ًاناهرب ءانيرأ |[ «ءاشحفلاو ٌءوّسلا

 يف ًءاشحفلاو ٌعوّسلا هيقن كلذك هيف ناك اًمع

 «نيِصَلْخَْلا اندابع نم هّنإإ» هرومأ عيمج
 تاولص رايخألا نيفطصملا نيراتخملا نيرهطملا
 امهلاح نع ىلاعت ربخُي : © هيلع همالسو هللا
 ٌبزاه ٌفسوي بابلا ىلإ ناقبتسي اجبرخ نيح

 اقبتساوإ» «تيبلا ىلإ عجريل هبلطت ةأرملاو
 رمتساو ًاعيظف ادق «ُهَصيِمق تذقو تبابلا

 :يأ] «(ِرْيُذ نم ورْثِإ يف يهو ًابراه فسوي
 وهو 4(اهَدّيسإ» ادجو 4اَيفلاوإ» «[هئارو نم

 ُمَنِإَلاَقِ 00

 َنَعْضِرَعَأ ُْسَوْي 9 08 ظني نك دبَك
 َنيِعِطاَفلَنِ نكح ِوئَقمَدِ ورفض ارك

 ةفذاقو ةلّصم «تلاق بابلا ىَدّلإ» اهجوز يت" هاوار تارت ةئيتلا و ةَوَسْدَلاَقَو ## [ 89
 كلهأب دارأ نم ءازج امل اهئادب ٌفسوي سس هب فك سس سس حرب دع 2

 باذع وأ ّنجسُي نأ الإ ةشحاف «ًاءوس © ٍنيِمِلكَص فاه اَنِإ 0 اهفغش دق -هِسفْن نع

 كنعف -«ًاديدش“ ًابرض برضيو سبحي «ملأ

 هب هتمر اَمِم أربتو قحلاب فسوي ّرصتنا كلذ

 ةّصيِمق ناك نإ اهلهأ نم ٌدِهاش ديشوإل «[ًاءوس اهب ُدرَأ ملو كلذ يّنم تبلط يتلا يه :يأ] «يسفن نع ينتدّواَر يه لاقإل : 5 ةنايخلا نم

 ال «نيقداصلا نم وهو ثبذكف رْبُد نم ّدق ةّصيمق ناك نإوإل : 71 «نيبذاكلا نم وهوإب اهرق ين 4تقدصفإب هماّدق نم 4 لبق نم دق

 فسوي قدص اهُجوز َققحت ال لاق ٍرْبُد نم ّدُق هّصيمق ىأر اًملفإ» : ؟ 4 هئارو نم هتّدقف اهملإ هّدرتل هئارو نم هصيمقب تكسمأ اهنم بره
 لاق مث ,«مظع نكد يك نإ ّنك ديك ةلمج نم باشلا اذه ضرع هب تحل يذلا خطللاو ُثببلا اذه «َّنكٍ ديك نم هَنإإل هب هتفذق ايف اهبذكو

 ءاسنلا لاز ام .هنع امل ربص ال ام تأر اهّنأل اهّرذع 4كبنذل يرفغتساو » دحأل هركذت الف اذه نع ضرعأ فسويإو : ١8 :فسوي ارم

 :" ٠ «نيئطاخلا نم تنك ِكنإإ» .[هيْشُح نع ُهآر نم لك هيه ُتلكشف ةّوبنلا ةبيه هيلع ىقلأف «هللا هأبن ىتح ٍةوهش ليم فسوي ىلإ ناي
 اهْفغَش دقإ» ءاهيلع كلذ َنبِعيو ريزولا ةأرما ىلع نركنُي «ييسفن نع اهاتف ُدِواَرإم ءارمألا ءاسن لثم زيزعلا ةأرما ةنيدملا يف ٌةَوْسِن لاقوإ

 .اذه اهعينص يف «نيِبُم ٍلالض يف اهاَرَتَل انإإ» .هباجح بلقلا فاغشو .اهبلق فاغش ىلإ ُهّبح لصو دق 4اَبُح

 امري

 اهاثمأ رشعب هل اهوبثكاف اهلمع نإف « ةنسح هل اهوُيتكاف ةنسحب يدبع ّمه اذإ : ىلاعت هللا لوقي 9 : 2ع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوغبلا ىور 74 : ةيآلا
 . نيحيحصلا ين جرخم ثيدحلا اذهو . « اهلثمب اهربتكاف اهلمع نإف يئارج نم اهكرت امّنِإف ةنسح اهوبتكاف اهلمعي ملف ةئيسب مه نإو

 تنب ةطشام نا : راغص مهو ةعبرأ ملكت » : لاق هنأ سابع نبأ نع هريغ ىورو . « راغص مهو ةعبرأ ملكت 9 : لاق هع يبنلا نع سابع نبا نع ريرج نبا ىور 75 : ةيآلا
 . 4ا/5/6ج ريثك نبا[ . ) ميرم نب ىسيعو حير بحاصو فسوي دهاشو نوعرف



 َنوتبيغب :يأ] «4َنِهركمب تعيس اًملفإ» ١
 «ّنبلِإ ثلسرأإ» «[اهّمِذ يف ٌنهلايتحاو اها
 رهو «أكتُم نه ثدتعأوإ» اهتفايضل نمنع
 ّنهنم ةدحاو لك تتاوإ» دعما سلجملا

 ِتلاقوإ# نه اهنم ةديكم اذه ناكو «ًانيكس

 «ةتريكأ ةتيارؤو جرخ ملف َنيِيلع جرخا
 نعطقوإ ؛ ُهَردق ٌنللجأو هئأش نمظعأ

 نمنأ ٌننظي ّنهو هتيؤرب اشَهَد 4 َنُهَيديَأ
 هل ٍشاح َنأقوإ» نيكاكسلاب جرت نعطقي
 نلف مث «ميرك كلَ الإ اذه نإ ًارشب اذه ام

 ءانيأر يذلا دعب مول نم كيلع ىرن امو اه

 تلاقإللا :”1 ههيبش رشبلا يف َنيري مل ّنمأل
 ةرذتعم اذه لوقت هيف يدم يذلا ٌنكِلذف

 هلاكو هلامجل َّبَحُي نأ قيقح اذه ْنَأب نمل

 عنتما «مصعتساف سفن نع ُهتذوار دقلوإ»
 نم انوكيلو َندججسُمل ُهرمآ ام لعفي مل نشلوإ»
 هيلع فسوي ذاعتسا كلذ دنعف («4نيرغاصلا

 :1 :لاقو نهديكو نرش نم مالسلا
 يتنوُعدي ام يلإ ٌّبحأ ُنجسلا ّبَر لق
 ينع ٌفرصت لوط «ةشحافلا نم «هيلإ

 يسفن ىلإ ينتلكو نإ «4َنِبملِ ٌبْصُأ هديك

 نم نكار) «[نههفد ىلع] ةردق يل سيلف
 هّبر هل باجتسافإ» :4 4نيلهاجلا

 #ملعلا ٌعيمسلا وه هنإ َنُهَديك هنع فرصف
 هللا همصع مالسلا هيلع فسوي نأ كلذو
 ٌّدشأ اهنم َمنتماف هامحو ًةميظع ةمصع
 مث :"© كلذ ىلع نجسلا راتخخاو عانتمالا

 ُهَتْنْجْسَيَل ٍتايآلا اووأر ام دعب نم مه اَدَب
 هوأر اهف ةحلصملا نم مهل رهظ «نيح ىتح

 كلملا هبلط ال اذهلو ءاهسفن نع اهدوار هنأ ًامابيإ هوُنجس امّنإ ملعأ هللاو مهّنأكو «هتهازنو هتفع يف هقدصو ُهتءارب اوفرع امدعب ةّدم ىلإ هنوُئجسي مهن
 “ك5 همالسو هيلع هللا تاولص ٍضرعلا يقن وهو جرخ كلذ رّرقت اًملف «ةنايخلا نم هيلإ بِ امم ةثءارب نيبتت ىتح جورخلا نم عنتما ريبكلا

 انتين هنم ٌريطلا لكأت ًازيخ يسأر قوف لجأ ينارأ ينإ ٌرخآلا لاقوإل ًابنع 4ًأرمخ ٌرصعأ يت ذارأ ينإ امهدحأ لاق ٍنايتف َنجَّسلا هعم لخدوإط
 الإ) امكموي يف 4هناقزرت ٌماعط اًمكيتأي ال لاقإل :ا/ هيلع ابرج مات اناك امّنإ اعيش فسوي اًبِحاص ىأر ام :دوعسم نبا لاق «هليوأتب

 ُهّييهام امكل تيب : :يأ] هعوقو لبق هب ربحأ 4اَمُكيِتأي نأ لبق هليوأب اَمُكنأبن

 ةرخآلاب مهو هللاب نونمُؤُي ال مرق َةَّلِم ثكرت ينإإط ءّياَّيإ هللا ميلعت نم وه امّنِإ اذه 4يّبر ينملع اّمِم اًمُكِلذإل . [عقاولل هب ربخأ ام ةقباطم نم

 .4نورفاك مه

 هبابش عم هنإ لامكلا تاماقم ةياغ يف اذهو كلذ ىلع نجسلا راتخخاو عانتمالا ٌدشأ اهنم عنتماف هامحو ةميظع ٌةمصع هللا همصع مالسلا هيلع فسوي نإ : ريثك نبا لاق " 4 : ةيآلا

 نيحيحصلا يف تبث اذهلو . هباوث ءاجرو هللا نم افوحخ كلذ ىلع نجسلا راتخيو كلذ نم عنتمو ةسايرلاو لاملاو لامجلا ةياغ يف اذه عم يهو رصم زيزع ةأرما يهو هتدّيس هوعدت هلاكو هلامجو

 هللا يف اًباحت نالجرو « هيلإ دوعي تح هنم جرخ اذإ دجسملاب قلعم هبلق لجرو هللا ةدابع يف أشن باشو لداع مامإ : هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس 9 : لاق هلع هللا لوسر نأ

 تضافف ًايلاخ هللا ركذ لجرو « هللا فاعأ يفإ : لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو « هنيب تقفنأ ام ُهَلاش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قّدصت لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا

 . 15//27/7ج ريثك نبأ/ . « هانيع

 هوم نعنانلا ل

 نا ال

 َناَاَكَتمَنَْت ع 0 2

 نأ ارتدي 1 0 3
 00 م عم 008

 لس وخلل هس لس ع ص هس ل

 2000 ف تناديك

 انكم جم "تلال ولت مستتنلو طب موي

 هت ا 3 ْ 7
 و اوه وَ ع وح هم هه ا

 اوه منن هر 5 256 ٌفَرَصَف هيرول باَجَكَسأَف 6

 ير ورب جر 00 07 -11
 ُمَنْفُجََيِل تبل اورام ِدْكبْنَم ملاَدَبَّدُح ) ٌميِلَْلا

 بلع هد رار عار سر را هان 1 م
 امهدحألاق اينجل 0 9 نِحقَح

 * ةركقإ ب 200 ع ل ا رس حس | هد
 يجب دى و دس و رم يبت وبدل وع هوو يك

 (©2 نورفدك مهَورخآل اب مهووللاي َنوُنِوؤنال موق لم

 مالكلا هيل ! لوؤي اع ةكاشملا قيرطب اليوأت ُةأّمسو ءامكيتأي نأ لبق هيه



 ٌقاحسإو مهاربإ ينابآ َةَلِم ثعبتاوط

 نيلسرملا ءالؤه قيرط تكلس «بوقعيو 5 م و
 اس اس ىيغ حساس ساس 0 02000

 َكرشن نأ [يغبني ام :يأ] ه«انل ناك اموت َنآَك .٠ تناك سإو ميهاكك وأد لم شياو

 - «انلع هللا لضف نم كلذ يش نم 4 هللا 0 2 3 8 هه ص ناك

 ٍسانلا ٌَرثكأ ٌنكلر» «كلذ ىلإ مهل ًةاعُد م د ل مج را خس 5 92
 1 لا ًةمعن نوفرعي ال 4«نو 4 يال ٍيِحَصَني 9 00000 1و سايل

 8 . حمو 0 < 8س ه1 وه ب رعس سا ى م

 يتجاص ايإف :"8 مهلإ لسرلا لاسرإب َراَهَفْلا دولا هللا أ ريح توِفرَفَتُم باير نجل
 لإ اموعدي ٍنييتفلا لع لبقأ « نجس ل و 12 وري مير رت 2 وع 7 رع ص ل رج

 ٌبابرأأ# هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع متنااهومتيَمَس ءامسا ال !ءهنود نم نودبعام كول
 !؟«راهقلا ٌدجاولا هللا مأ ٌريخ نوقّرفتم تم ور و عض جا 2و هم م سس و عسر م

 ا ل هلال إمُكَحْل ا نِإ نطْلَس نِماَبيَمَسَأ َلْرنأ ام مُكْؤآَبا
 مثنأ اهومتيم“ ءامسأ الإ ِهنوُذ نم نودبعت ام» كل يقل نس كلذ هان أ 6 الام 1 رد تيا ءا يأ هلو . 12 301 6 7-0 هم آ مسا ب ال رع مسن هر 2 0

 سيل «ناطلس نم اهب هللا ٌلزنأ ام مكؤاباو
 7 سسوس حج م 2 رج سس عع د 770
 الإ مكحلا نإ هللا دنع نم دبتسم كلذل امك َدَحَأ أن ِجَسلاىحصي 29 تروملعيال سانا

 رمأإل هلل هلك كّلاو ةكيشملاو فرصتلاف 4 وود رم را أ رىيد .ويكو - 64 يلا و 0

 اذه تقلا نيّدلا كلذ ُهاَّيِإ الإ اودّيعت الأ / الح بالصف رخال أ اًمأو ارمَخ مير قسف

 6 : 5 1 5 1 بم درمتحج , نس >د يم .٠ مو مصار : 7

 سالسإلاو هن ديحرتلا نم هيإإ موعدا يذلا 2 ىْلَوو]ِناَيِتْفَتْتَش هيف زر مأل اى ضف فسر نم
 هب هللا رمأ يذلا مقتسملا نيّدلا وه هل 7

 ناك اذهلف «نوملعي ال ساتلا َرثكأ ّنكلوإ» ُهْلَسْضْأَف كلْيَرَدِنِع نكد اَمْهْنَم جام نط

 ٍيبجحاص اي 4١: «نينمؤمب تصرح ةثرعإ حس عضو جيل يفتي ديور , أ ولو ساتلا ٌرثكأ اموإط نيكرشم مهرثكأ 3 هس اح مل

 رخال امأوإ» ارمخ رصعي هلأ ىأر يذلا وهو 20 مآ أ يلا ع 0 قدم

 يذلا ٌرمُألا يضل ءهمهبأ اذهو «نزحي ّ ره وق وب ل ل 17 م رص رسولي

 نم نأ [ىلع ةيآلا تلَدَز 24 نايتفتست هيف 6 5 ءرلل 5202001111

 ىلاعت ُهّللاو «هليوأتب مزلُي ِهّنِإف ُهَرَسْفو لطابب ْمّلحت
 لاق :دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يفو ©”هلعأ

 دنع ينركذا امهنم جان هنأ ّنظ يذلل لاقوإ» : 4 «تعقو ُترَبُع اذإف بعت م ام رئاط لجر ىلع ايؤرلا» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لا يبن علطي الفل ناطيشلا دياكم ةلمج نم ناكو كذب للا ركذُي نأ ىصوملا كلذ يسن هير ركذ ناطيشلا ةاسنأفإ» «كِا دنع (َكلبر

 كا ل كلا كقوإ : 4 أعبس «نينس عطب نجسسلا يف تلف نجسلا ني

 كل اوُكرعي ملف اهليوأت مهّلأسو «هئارمأو هتلود رابكو ةنهكلا ىلع ايؤرلا هذه ”رصقف «4 نور بعت را تك نإ ياثر يرش

 . ايرث مل ام مونلا يف هينيع ىرأ نم عبذكلا بذكأ :يأ] ىرفلا ىرُقأو : ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق / 4 /ريبعتلا باتك/ يراخبلا دنع حيحصلا ثيدحلا يفو (1)

1 

 سنأ نع يشاقرلا ديزي قيرط نم ىلعي يبأ دنسم يفو « ثعقو تربع اذإف ربعت مل ام رئاط لجر ىلع ايؤرلا 9 : لاق هع يبنلا نع َةدْيَح نب ةيواعم نع دمحأ مامالا ىور 4١ : ةيآآلا
 . 27/9/؟ج ريثك نبا/ . اه لّوؤم يأ : « رباع لوأل ايؤرلا » : اعوفرم

 ثالث هراسي نع ْتفنيلف ههركي ًائيش كّدحأ ىأر اذإف « ناطيشلا نم ُمُخاو « هللا نم ايؤرلا ٠ : لاق هنأ هع يبنلا نع ةداتق يبُأ نع حيحص دانسإب يذمرتلا ىور 65 : ةيآلا

 تناك ثيح ] ةّوبنلا نم اءْزُج نيعبرأو مس نم ٌءزج ملسملا ايؤر 9 : لاق هنأ هَْيَع يبنلا نع ليقُعلا نيِزَر يلأ نع حيحص دانسإب ىورو . « ُهّرضت ال اهّنإف اهّرش نم هللاب ٌذِعتسيلو « ِتاّرم

 لاق : لاق ةريره يلأ نع ًاضيأ ىورو . ( ًايبح وأ ًابيبل الإ اهب ْثدحُي الو ٠ : هدنع ةياور يفو ؛ ثعقو اهب ثّدح اذإف ءاهب ثِّدحُي ملام ٍرئاط لج ىلع يهو [ ِهّْيَع يبنلل يحولا لوأ

 وأ ملاع ىلع الإ ايؤرلا ّْصَقُت ال ٠ : لوقي ناكو « ٌلصيلف ْمُقيلف هّركي ام ىأر نمف , ناطيشلا نم ٌنيزخت ايؤرو « ُهَسفن ُلجرلا اهب ْثِّدحُي ايؤرو « يح ايؤرف : ثالث ايؤرلا ١ : هلع هللا لوسر
 /هكا هج نئسلا/ . حيحص ْنسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو « حصان



 طالخأ .4 مالحأ ٌتاغضأ اولاقإ :4 4
 ةطلتخا «(مالحألا ليوأتب نحن اموإ» «مالحأ

 ال ام ملع مهسفنأ نع اوفن] 4نيِمِلاَعي)
 ملع ميهسفنأ نع اوُمت مهنأ ال هل ليوأت
 ٌركّذاو امهنم اج يذلا لاقوط : © [ليوأتلا
 دعب .ركذا «كلملا يقاس :ينعي] 4ِةَمأ دعب

 «نوُلِسرأف هليوأتب مكئبنأ انأإل» ء[نيح

 : 4 5 نجسلا ىلإ قيدصلا فسوي ىلإ نوثعباف
 ٍتارقب عبس يف انف قيدصلا هيأ فسويإ

 تالبنس عبسو ٌفاجِع عبس َنُهلكأي نامس

 سال ىلإ ٌعجْزأ يّلعل ٍتاَسباي َرَخَأو رض

 كلملا هآر يذلا مانلا ركذ «نوملعي مهلعل
 4أتأك نينس عبس نوغرزت لاقل : ال

 «تايلاوتم نينس عبس ٌرطملاو ٌبصخلا مكيتأي

 يتلا ضرألا ريشت اهّنأل نينسلاب رقبلا سف
 تاللبنسلا ّنُهو «عورزلاو تارفلا اهنم لغتسُت
 كلت يف هنودنعي ام ىلإ مهدشرأ مث رضخلا

 الإ هلبتس ف ُهوُرَذُق متذصح امفإ» «نينّسلا

 دعب نم يّتأي مثإل :48 «(نولكأت امم ًاليلق
 لحما نينسلا عبسلا يهو «ٌدادش ٌعبس كلذ

 ةبصخلا تايلاودملا عبسلا هذه بقعت يتلا
 اَمِب ًالياق الإ نه : متمدق ام َنْلكأيإ»
 كلذ لعب نم يِتأي موه : حل «نوئصخت

 وهو .ثيغلا مههنأي « ساتلا ُتاَغُي هيف ٌماع

 «نوٌرِصعي هيفوإ ءدالبلا لغتو رطملا
 تيز نم مهتاداع ىلع نورصعي اوناك ام
 هوب ينوعلا كلما لاقوإل :8 ٠ هوحنو ركسو
 لاقو هلضف فرع هايؤر ريبعتب هيلإ اوُعجر امل
 نجسلا نم هوُبرخأ يأ .#هب ينوعتا»

 ةأرما ةهج نم هيلإ بِ امم هضرع ةهازنو هتحاس ةءارب ةئيعرو كلما ققحتي ىتح جورخلا نم عنتمأ كلذب " «لوسرلا هاج املفو «هورضحأو

 لاقإل : هأ «ملع َنهديكب ينر نإ َنيديأ : أ نعطق يناللا ٍةوسّنلا لاب ام ُهَلَأساف كير ىلإ عج

 َنلُقإل «هريزو ةأرمأ ديرُي وهو َنهلك َنبطاخ «زيزعلا ةأرما دنع َنبيديأ ّنعطق يتاللا ةوسنلا عمج
 ءوس نم هيلع انملع ام هللاو ًامهتم فسوي نوكي نأ هلل شاح كلملل ًاباوج وسلا تلق يو نم هيلع انملع ام ل ام :يأ] «ولل شاح

 + ؟4ةيسفن نع َفسوُي ٌنتذوار 1 نكس ام

 فقط ماب

 م 2-2 7 24 507 م ع و رج م يك

 ترقب عْبَس يفاَنِتفَأ َقَدِصلأ اهيأ ف سوي( ِنوُلِسَرَأ
 وع لو اس اس وع روءس يورعرا
 رصح اي ١ 2 ا

 1 ب كج ل وكومم جوس مب سوم كك

 ل6( نوُمكميَْمَلَ نيالا َلِإمِجَن ف عدس
 0 رعاو 0 0 0 اس حاس سا رس ج2

 ةايلش لالة باتناا بل

 00 تال 7 د 2 001 5 نو

 6 0-00 قّلاََوَمل
 اس درب ج حسا رز مال هس رس تح و ا

 10 ديف نَعَفُسْوي دور ُذِإ !ك3طَحاَم

 صح ٌَصَحصَسَنتلاِر يِرَعْلاْتَاَرْمأ ٍِلاَقْءوْس نم ِهَبلَعاَمْمِلَعاَم
 و 0 ع 02

 لد امل يق فيصلي وءهسف نع هت دوار أنأ قحلا
 0 ل أَ 10 لك هس

 (©) نيني دمى ربما هلأ َنَأَو سيحل ايهنخأ هل نأ مَعَ

 نك

 يهل :هلوق يف «نيقداصلا َنِمَل هّنِإو هسفن نع ُهَتْدَوار انأإ» «رهظو ٌّقحلا نّيبت نآلا «قحلا صخضح َنآلا ز زيرعلا ةأرما ٍتلاقإل كلذ دنعف
 ءرمألا سفن يف بيغلاب هدخأ مل يأ يجوز ملعيل يسفن ىلع اذبب تفرتعا امنإ «بيغلاب ةمخأ م ينأ َملعيل كلذإل : 0 «يسفن نع يتتدوار

 .4نينئاخلا ديك يده ال هللا نأوإط

 هتلاهف ايؤرلا هذه ىأر كلملا نأ كلذو « ًامّركم ًازّرعم نجسلا نم مالسلا هيلع فسوي جورخل ًاببس تناك اهنأ ىلاعت هلل رق ا رصم كلم نم ايؤرلا هذه : ريثك نبا لاق 45: ةيآلا
 يأ 4 مالحأ ثاغضأ إل !هنأب هيلإ اورذتغاو كلذ اوفرعي ملف اهليوأت نع مهلأسو ىأر ام مهملع ّصقف ُهءارمأو هتلود رابكو ةداحلاو ةنهكلا عمجف عمجف ف ء اهريسفت نوكي امو « اهرمأ نم ٌبَجعتو

 . 480/7 ج ريثك نبا[ . اهريبعت وهو اهليوأتب ةفرعم انل ناك ال طالخأ نم ةحيحص ايؤر تناك ول يأ # نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو لن هذه كايؤر هتضتقا مالحأ طالخأ

 الإ هلإ ال «مظعلا شرعلا ٌبرو عبسلا ٍتاومسلا ٌبر هللا ناحبس «ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال :ٌلَقَف هريغ وأ ًاناطلس تف اذإ» :ِهتَع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع 49 :ةيآلا
 ..فعض هدانسإ ينو 616 مقر مويلا لمع يف يّنسلا نبا هاور (كريغ هلإ الو كؤانث لجو كراج رع ٌتنأ



 سفنلا نِإف حم ءىَربأ مو :ه؟
 يا

 7 ا

 نم الإ 4 محر ام الإ ءوسلاب ةرامألا 2200 دَيحَّلا , ش5 كك 51
 4 محر ٌر روفغ ير نإ «ىلاعت هللا همصع مكر ! ءوَسَل 9 سفنلا نإ ى سفن ضر أمَو

 فسوي ةءارب ققحت دعب كِل لاقوإ : :65 يح 2224 ل ج0 د لم 1 وو مغ سدر خمس
 ةصلختسا هي قونثا كِلملا لاق و0 محد روهغ فرّنإ قر
 هب ينوثئاإ» هيلإ بيست امم هضرع ةهازنو 2 6 9ك 207 0
 لهأر يتساخ نم هلعجأ «يسفنل هصلختسأ 2 َّلآَف 69 ُنيِمَأ ُنيكَم ان يل نإ َلاَقمملَك املك
 كِلملا هبطاخ 4يهملك اًملفإ «يقروشم م هع 1 ل
 كنِإ 4نيمأ ْنيِكَم انيدل مويلا كن لاقإلو كِل هيلع طم ٌٍقِإض ضْرال | نيازخ لع ىلعجأ
 :86©6 :فسوي لاقف «ةنامأو ةناكم اذ اندنع هَ ع حس سو أ ل دوو 02
 ينإ ضرألا نئازخ ىلع يِنلعجا لاقإ ده تي امو ضل ُ يقسو انكم

 كلذ لجرلل زوجيو هّسفن حدم «ملع ظيفح دج انسحمل لارج ٌعيِضالَو ُهاَففنَماَِيَحَ
 ؛ظيفح هنأ ركذو :ةجاحلل ُهّرمأ له اذإ 27 1 0

 امب ةريصبو ملع وذ :ملع «نيمأ نزاخ :يأ وحل 1 و 67 َنوُقَني اواو أوْنَماَءَنَدََليَح ةرْخألا
 هيلع هترااقب هملعل لمعلا لأسو .هالوتي أمل وأ 2 27 م0 سب دوو

 يهو ضرألا نئازخ ىلع هلعجي نأ هلأس امّنإو 0 مل مهو مهفرعف ِهَيلَع أوحد فش
 نا ال تفل ان حن تا لمأل تورتال أ مكي نيكل جاب وون مهامهم 2

 فرصتيف ب مهربخ تسلا 26 0ر6 ص ع 7

 اذهو .كلذ ىلإ بيجأف ؛حلصألا هجولا ىلع القوي فوت نإَو © نيللي و اريخأتأو لكلا فو أي
 يف َفُْسوُيل انكم كلذكوإ : ©5 :ىلاعت لاق هاب ُهَنَع دومَسْأوْلاَف (2) ٍنويَرَت الو ىرنعمكل لك يع ءسو "أ لاو اكن

 ُثيح ابنم أوبتيإ» رصم ضرأ «ضرألا . وس 6
 ٌبيصنإل اشي فيك اهيف فرصتي 4 ءاشي َمِهاَحِر يف متعصب بأوُلعَجَأِهيْيفللَكَو) َنوُلِعمل اَنِإَو

 «نينسحلا رج عيضن الو ٌءاشن نم انحرب رس وع مس سود ا أ ها همس ص هس سس عرس جو

 اونمآ نيذلل ٌريخ ةرخآلا ٌرجألو)» :6ا/ توجب ْمَلَدأِهِلْمَ ّ 1 اوبلسقن اذإ بم وفِرَعَيم هلع
 ةرخآلا يف هيطعُت ام :يأر .«نوقتي اوناك د ل 271 2 احلا اوفحم نكي 2

 رهاظو يف هانيطعأ امم رثكأو ٌريخ رج 2 وك 7 اظو .ايندلا عم ليحل هميم اَمابأكيأ اقمهيبأ لإ اَوعَج 9
 4 6 روس - 200

 ءاجوإ» :08 [قّتم نمؤم لك يف ٍمويمعلا 58 َنوظْفَحلملاَنِإَو لنك انا أ أنعم ٌُلِسرَأَ
 هل مهو مهَفَرَعَف هيلع اوُلخدف َفْسوُي ةوخإ

 رصعمب ةرازولا فسوي ريشاب «نوركنم ةرازولا ابان نقل

 .هدالوأو مالسلا هيلع بوقعي اممف ناك يتلا يهو «ناعنك دالب ىلإ لصوو رصم دالب طحقلا معو ةبدجملا عبسلا اهتلت مث ةبصختلا عبسلا تضمر

 ينوُثلا لاق مهِزاَهَجِب مهَرَهَج الو : ه8 هدنع َنيماينب ٌبوقعي سيتحاو «رفن ةرشع اوبكرو .هنمثي ماعطلا سانلا يطعي رصم زيزع نأ مهغلبن

 ينثا .[اوناك مهنأو مههبأ لاح هوملعأ مهن كلذو] .هيلإ عوجرلا يف مهبغرُي ؟4نيلزحا ٌريخ انأو ليكلا يفوأ ينأ نورت الأ مكيبأ نم مكل خأب

 ملعأل متركذ يذلا اذه مكيحأب ينوتت لا لاقف هنع هب ىّلستيل هوبأ هسبتحاف ءهقيقش يقبو «هيبأ ىلإ اّبحأ ناكو ةّيربلا يف انرغصأ بهذف ءرشع

 اولاقإم 5١ 4نوبرقت الوإ ةريم يدنع مكل سيلف 4يدنع مكل ليك الف هب ينوثأت مل نإفإط : 5٠ :لاقف مهّبهر مث «متركذ ايف مكقدص

 اهب اومدق يتلا ؟مهتعاضب اولعجاو هناملغل 4هنايتفل لاقوإل : 1 انقدص ملعتل (َنوُلِعافل .انإوإ» كيلإ هئيجم ىلع صرحنس «هابأ هنع ُدِواَرْس

 ةعاضب مهدنع نوكي ال نأ يش ؛ابب «نوغجري مهلعل مهبأ ىلإ اوُبلقنا اذإ اهنوفرعي مهلعلإ» مهتعتمأ يف (مهلاحر ينط ءاهنع اضَوع اوراته

 انعم لسرت مل نإ «ليكلا اَنم َعِنُم انابأ اي اوُلاق مهيبأ ىلإ اوُعجر اًملف : :51 مهعاتم يف اهودجو اذإ مهّدري نأ دارأو ءابب ةريملل نوعجري ىرخأ

 .كيلإ عجريس هّنإف هيلع فحت الف ««نوظفاحل هل انِإو لتكن اناخأ انعم لسرأفإ» نيماينب

 ا

 لضفب : يأ ] ةئملا ُهَلمع كدحأ َلخدُي نا هنأ اوملعاو « اوُبِراقو اوُدَّدَس » : لاق م ل لوس ذأ لسمو يراخبلا ىور 4 نينسحا رجأ عيش ؛ الو )> : ىلاعت هلوق ه5 : ةيآلا

 ةشئاع نأ يذمرتلا ىورو . (ُتْمَّرل لمعلا ٍتلمع اذإ اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو» :ملسمل ةياور فو .«لق نإو اهُمَوْدَأ هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ ْنِإو [هلمعب ةئدجا بتارم لاني مث «ىلاعت هللا

 . 178 178/54ج بيغرتلا/ . لق نإو « هيلع ّمِد ام : انلاق هيَ هللا لوسر ىلإ ٌبحُأ ناك لمعلا يأ : اَتلكُس ةملس ّمأ



 ان 0-5 مكّشيأ م الإ هيلع مكنمآ له لاقإل 3
 ا فلات الإ هب نوعناص متنأ له #لبق نم هيخأ ىلع

 لع كت ًامكحالإ كعكه َنَو ١ ينع هرتت ؟لقن ١ ديف مَ 211000 يع هنتفت لق نم هيعأب مطعص
 وحس امل نحر محرأوه وهوا ظفحرح هللافلبق يفعضو يربك محريس «نيضمارلا محرأ 3 0 17 00 ءلهولا رمز اظفاح ٌريخ هللافإو ؟هنيبو ينيب نولوحتو

 0201 00 2 الرع جار مس 8 رئام رز 2 يلع هدر نأهللا نم وجرأ يدلوب يِدلَجّوو

 اناباتياولاق تدر مهتعلضي او دجو مهعلتم مهتعاّصب اوُدجو مهعاتم اوُحَتف لوف ©
 هذ راح 78 00 كرو سرس ل هيرن اذام «يغب ام ااأ ا واق مهلإ تر

 0 رمنوانّيِل !تدرانئعلضب هله ْيِحَاَم انل ىَنْوأ دقو 4انيل ! تدر انيعاضب هذهإ | 3-5 2 يلب 8 1

 لاق (00) راسي ليك كد رعبَلَكد اَدّرَمو انا انعم اناخأ تلسرأ اذإ 4انلهأ ٌريغوإط لبكلا نال
 30 روع 2م يب مس ج4 عل علل ع دوم ذادزنو اناخأ ُظَفحْنوإط انلهأ ىلإ ةريملاب يتأ

 ويينتناتلولا صافي نؤمن مكمن يف ريسي اذه ريس ٌلْيَك َكِلذ ريعب ليك
 ليو نع مهفيوم هع نب ًاقئؤم نول ىتح « ةلسْزَأ نا كو لوعناَم لعُهََأ َلاَ كيا ما وع سس خخ ل هس ويد هس هفيوم هون 107 لاقي :55 اذه لدعي ام أ لخأ ةلباقم

 < يع موز يصار َ 2 07 -_ قيث

 م ملدا طار او أب و 2 ردو 9 الإ 4«مكب طاب نأ الإ ب يبتأسل)
 30 جا 0 5 31 00011 2 هر

 الإ 2 انِإ ءىش نم | حرم 2, 0 اًملفإت «هصيلخت ىلع نوردقت الو مكلك اوُبلُْت

 03 1 5 أ مم يأ 2-2 - لس مه - ياس يحج ب ف سر سلوم كل رجم را راكو هاكر ا لاخر ىلع هللا َلاقإل مييلع هذكأو 4م هَقِنْوَم هوت

 67 َنوُلِكوَتمْلأ لك ف هيلع ون هيلع هلل نم أدب دمي م هنأل كلذو «ليكو لوقت ام

 ودل حو هل هر عوع جرع د رع ريم ا م ريس م ه
 مهبع ينعي اكاَم مهوبأ مُهرَم ثيح نم أ د ةلعبف ءاهنع ىنغ ال ينل ةريملا لجأل مهنعب
 مج ًِ و هع سر ل 7 نم اولخدت ال يب اي لاقوإ» 517 مهعم

 رسام ا< و به اس مم يس تع كا 2 ا
 رولا نم منإو اهلضق ٌبوفعي سفن ىف ةجاح و ىس نم هلل 70 باوبأ نم اوُلخداو ٍدحاو باب

 َتوُمَلََياَل ساَلَرَكَنكلَو ُهَسَلعاَمْنٍ لعل 2 57 0 وج دم م 4 رع سس ل و 3 :ويعب ساثلا مهبيصي نأ مهم
 لاف جأ هيل تىَواَء تفس وي َلَعْأْولَخَاََلَو 272 نم للا نم مكنع ينغأ اموإ» ءٌقح َنيعلا
 رس ع سب روع مر 0 7 هءاضقو ه هللا َردق دري ال زارتحالا اذه «ءيش

 69 وُلَمَميَأونكاَمِيَسِيَتَبَم لَم كوخ أَ دأب هيلعو تلكوت هيلع هلل الإ ُمُكحلا ٍنإن
 5 نم اوُلخد اًلوإ» :58 «4نولكوتملا لك و تيلف
 نم مينع ينغُي ناك ام مهوبأ مهّرمأ ثيح

 فاخني ام هاخخأ ٌرَذحُي نأ هيلع بجي ملسملا نأ ىلع ةيآلا تْلد] .مهل نيعلا ةباصإ عفد يهو ؛ ,«اهاضق برقعي سفن يف ةجاح الإ ءيش ني هللا

 ملع وذل «ةانمّلع امل ملع وُذَّلل [بوقعي ينعي] «هنإو)» . [ملسملا وخأ ملسملاو ةحيصنلا نيّدلا ّنِإف ,ةمالسلا قيرط هيف ام ىلإ هدشريو «هيلع

 «ةاخأ هيلإ ىوآ َفُسوُي ىلع اولخد الوإ» : 59 .[هنيد رمأ نم بوقعي ملعي ام نوملعي ال :يأ] «نوملعي ال ساتلا رنكأ َنكلوط هاّيإ انميلعتل

 لاقإلو هل ىرج امو هنأش ىلع هعلطأف هيخأب ىلتخاو .هناسحإو هتلص هيلع ضافأو هتمارك راد مهلخدأ نيماينب هوخأ مهعمو فسوي ىلع اوُمِدق الو

 هنأ نم هيلع هعلطأ ام ىلع مهعلطُي ال نأو «هتوخإ نع كلذ ناتكب هرمأو «يل اوعنص ام ىلع فسأت ال 4نولمعي اوناك امب سبت الف كوخأ انأ ين

 .ًامظعم امركم ًازّرعم هدنع هيقبي نأ ىلع لاتحيس هنأ هعم أطاوتو ءهوخأ

 داس

 عمجب/ يفاربطلا هاور .«توملا َنوُد ةفآ اهيف ىَريف (هللاب الإ ةَرقال هللا عاشام» :لاقف ٍدَلَوو لامو لهأ يف ةمعن ٍدبع ىلع هللا معنأام» :ُهُّقييَم هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع 58 :ةيآلا

 .فعض هدائسإ فو ١4١/١١ ج دئاوزلا

 باوبأ نم اول ديلو دحاو باب نم مهلك اولخدي ال نأ رصم ىلإ نيماينب مهيخأ عم مهزهج ال هينب رمأ هنإ مالسلا هيلع بوقعي نع ًارابخإ ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاق ه1/ : ةيلا
 نع سرافلا لزغتست قح نيعلا نإف مهتوُيعب سانلا مهبيصُي نأ مهيلع يشخف ءاهبو رظنمو ةنسح ةئيهو لامج يوذ اوناك مهمأ كلذو نيعلا مهيلع يشخ هّنِإ : سابع نبا لاق اك هّنِإف ةقرفتم
 . هسرف

 زارتحالا اذه نأ يأ # ءيش هللا نم مكنع ينغأ امو ف هلوقو . باوبألا كلت ضعب يف هتوخإ ىقليس هنأ ملع : لاق 4 ةقرفتم باويأ نم اولخداو ف : هلوق يف متاح يأ نبا ىورو
 . 48/7 ريثك نبا/ . عنامُي الو فلاخُي ال ًائيش دارأ اذإ هللا نإف ُهَءاضقو هللا ردق دري ال



 ٍ مهزهج املفإب ال ةققات 00-2 ٌلعج مهزاهجب مهَزرّمج اًملفإل ٠6
 مهلبإ مه لمح ال «هيخأ لْخَر يف ةّياَقّسلا

 ساول# .٠ ل 5 8 م ع+ م رخل ل

 وهو «ةياقّسلا عضي نأ هنايتف ضعب ّرمأ ًاماعط 0

 >م 001 0

 11710500 غر تل كك جيلان ْنْووَم نذَأ
 ِكَِمْلأ َءاَوُص ُدِقْفتْوُلاَق 79 وُدِقْفَتاَداَمم هيلع

 اس ع جد

 هَل اوُلاَف ) ميعر -هياتأو ريع لحي َءاَجْوَمِلَو

 - ال مغسل يع جم 2 ل وعاش ع
 نيقرلسات امو ضرال ا فَدِسْفْنل اكَقِجاَم م سَملَع َدَقَ

 ليف

 31 هونك زمور بؤر مقالا © 9

 ثيح نم نيماينب عام يف « «ءليكلا

 دانم ىذان 4نْذْؤم َّنْذأ 9 «نورعشي ال

 .ريعلا باحصأ اي :يأ] «ريعلا اهّتيَألم مهنيب

 مكنإ9 «[ةبوكرملا ةلوُحرملا لبالا ريعلاو
 اذامإ» اولاقو يدانملا ىلإ اوتفتلاف «نوقراسل

 اذام مييلع اوُلبقأو اولاقإ 1/١: ؟ (نودِقفت

 َعاَوص ٌدِقفن اولاقإ» :/؟ ؟#نوُدِقفت

 ْنَمِلوظ هيف ليكي يذلا هعاسص 4ِكِلْلا
 «ةلاعجلا باب نم اذهو «(ريعب ُلْمِج هب ًءاج

 باب نم اذهو [ليفك :يأ] «معز هب انأوإ ب دم 3 ء كك هب ف ا 2000
 ْمُتْمِلع ذقل هللات اوُناقإل :/ ةلافكلاو نامضلا 1 | رج ك مورجوهف هلحر قداح نم جو نم
 «نيقراس اتك امو ضرألا يف ديسفنل انثج ام نصواَهَجَرْخَسْساَ هيح هِبحَأ ءآَعو لب َهتَيوَأبْأَدَبم ©

 مهب © ءانومتكرع مملعو متققحت يع ًَي ةعرب و ل بان مف ذنم م -ققحن دقل هله
 دسفنل انتج ام اّنَأ ٌةنسح ٌةريس مهنم اوُدهاش هاخأ دخن فِشويلانذكك لدكِه مح أع

 ٌءاَسْنَنم تحرق ءَكوَنأَدَل كَمْ نيد يف

 ذر تيدولاق 9 ل ةيعولعىذ لسد
 و 54 و هر آ 0 2م د اع

 ءوِسَفَت ففسوراه رس لبق نعول حأ قَرَسدَقَف
 ل ا آخ هر م #

3-0 
 ترلخلا

0 

 تسيل :يأ «نيقراس انك امو ضرألا يف

 مهل لاقف ءةفصلا هذه يضتقت اناياجس

 متنك نإ ارح امف اولاقط :1/4 :ُنايتفلا
 ءيش ٍّيأف مكيف قراسلا ناك نإ «نيبذاك
 ؟هذخأ نم مكيف اندجو نإ هتبوقع نوكت

 وهف هلحر يف َدِجَو نَم ُةؤازج اولاق» :/ه
 يدل نار[ كسس شك زخأ َلاَقَمضلاَه دَبيمْلَو

 اكسل درعا اياز © رن
 10110 دص

 سم ل وس 22

 09 تيِنِسْحْمْلَنِمكسَراَنتاكمانَدَحَأَذْحَف
 لق

 تناك اذكهو 4نيملاظلا يزجن كلذك ُةازج

 عفدُي قراسلا نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش
 هيلع ٌفسوُي دارأ يذلا اذهو «هنم قوُرْسَللا ىلإ
 ًادبفإ :/5 مهتيعوأب أدب اذهو مالسلا

 ةيروت هلبق اهشتف (هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب
 هذخأف «هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مط

 امل هاضريو هللا ُهّبحُي يذلا «دارمللا بوبحما ديكلا نم اذهو «فسويل انذك َكِلْذكإلل :ىلاعت لاق اذهلو هنودقتعي امب مهمزلأو «مهفارتعا مكحب مهنم

 هل مزتلا نأ هلهللا ضيق امّنِإو ءرصم كلم مكح يف هذخأ هل نكي مل «كلملا نيد يف ُةاخأ َلخَأَيِل ناك امإ» .ةبولطملا ةحلصملاو ةمكحلا نم هيف

 الإ اع سيل «ملع ملع يذ لك قوفو ًءاشن ْنَم ٍتاجرد ٌعفرنإل :ىلاعت هللا ةحدم اذهو «مهتعيرش نم كلذ ملعي ناك وهو هومزتلا امب هتوخإ

 هب نونعي «لبق نم هل خأب هيبشتلاب زيزعلا ىلإ نوُلّصتي «لبق نم هل حأ ٌقرَس ذقف قّرْسي نإ اولاقإ» :1/1/ لجو ٌرعهللا ىلإ يبتني ىتح ملاع هقوف

 اولاقإل :/8 «نوفصت امب ملعأ هللاو اناكم رش منأ) :هلوق يهو اهدعب يتلا ةملكلا ينعي مه اهدانُي مو هيمفن يف ٌفُْسوُي اهرسأفإ» «فسوي

 .«نينسحملا نم َكارن ان هنع ًاضوع نوكي هلَدَب «هناكم انذحأ ْلُحَفط هل نوُققرتي اوُعرش «(ًاريبك ًاخيش أبأ هل َنِإ زيزعلا اهيأ اي

 مكتساحأ كرايخ نم نإ » : لوقي ناكو « ًاشحفتُم الو ًاشحاف هيَ هللا لوسر نكي مل : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ىور ال5 : ةيآلا

 هيلع َملطي نأ تهركو َكريلص يف كاح ام مثالاو . قلخلا ٌُنْسُح ٌرِبلا 9 : لاقف ؟ مثالاو ٌربلا نع لع هللا لوسر ٌتلأس : لاق ناعمس نب ساونلا نع يذمرتلاو ملسم ىورو . « ًاقالخأ
 ضخغُي هللا نإو « ٍنَّسَح قلم نم ةمايقلا َموي نمؤوملا نازيم يف لقثأ ءيش نم ام ٠ : لاق هيَ هللا لوسر نأ ءادردلا ينأ نع هحيحص يف نابح ناو هححصو يذمرتلا ىورو . « سانلا
 بيغرتلا/ . « هلهأب مهفطلأو « ًاقْلُح مهُئسحأ ًاناهإ نينمؤملا لمكأ نم نإ » : هلع هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع هححصو ماحلاو نسح دانسإب يذمرتلا ىورو . 4 ءيذبلا ٌنشجافلا

 ا لا

 مقر دواد وبأ هاور (َتنأ الإ لإ ال ّلك ينأش يل حلصأو ءنيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الف ءوُجرُأ َكَتمحر ّمهّللا :بوركملا تاوعد» :لاق هلع هللا لوسر نأ ةركب يلأ نع ا/4 :ةيآآلا
 .نسح هدانسإو/١ هه



 نم الإ َدخأن نأ هللا ًةاعم لاقإل 8
 أذإ نإ «متفرتعا 6 4هدنع اًتعاتم اندجو
 اًملفإ» 8٠١: مِقَسب ًاكيرب انذخأ ْنِإ «نوملاظل

 مهيخأ صيلخت نم اوُسِئِي املف «هنم اوُسئيتسا
 هيلإ هّدرب مهيبأل اومزتلا دق نيذلا نيماينب
 كلذ ميهيلع عنتماف كلذ ىلع هودهاعو

 نؤجانتي ساّنلا نع اوُدرفنا يجن اوُصّلَخِط
 مابأ نأ اوملعت ملأ مهريبك لاقإل ءمهنيب ايف
 «هيلإ هندرتل (هللا نم ًاَقْيْوَم مكيلع ذخأ دق

 لبق نموإ» ءمكيلع رّذعت فيك متيأر دقف

 نم مكل مدقت ام عم «فسوي يف مُتطَرف ام
 «ضرألا حربأ نلفإل هنع فسوي ةعاضإ
 يف يأ يل َنذأي قحإ» ةدلبلا هذه قرافأ نل

 يل هللا مكحي وأ يّنع ًايضار هيلإ عوجرلا
 ريخ وهو يخأ ذخأ نم يننكمي نأب
 ةروصب مهابأ اوربخي نأ مهرمأ مث «نيمكاحلا

 4١: هدنع مه ًارذع نوكي ىتح ,عقوام

 ٌكببا نإ انابأ اي اوُلوقف مكيبأ ىلإ اوُعِجراإو

 هيلإ نوُلّصنتي انملع امب الإ انديش امو َقَرَس

 بيغلل انك اموإط ,عقو امم نوؤّربتيو
 هل قرس هنأ بيغلا يف انملع ام (نيظفاح

 :817 ؟قراسلا ءازج ام انلأس امّنِإ ءأئيش
 لهأ :يأ] 4ابيف اثك يتلا ةيرقلا لأساوإ»

 يتلا 4اييف انلبقأ يتلا ريجلاوإ [رصم
 نع [ريعلا باحصأ لأسا :يأ] ءاهانقفار

 ايف «نوقداصل انإوإ اهتتامأو انقددص
 هتقرسسب هوذخأو قرسم هنأ نم هب كانريخأ
 ًارمأ مكْسفنأ مكل َتلَّوَس لب لاقإل :8*
 ميتلعفك اهنأ نظف ؛مهمهتا (ليمج رصف
 -مهرييك- ليبورو نيماينب هاخأو فسوي : :ةئالثلا هدالوأ هيلع دري نأ هللا نم ىجسرت مث «لوألا مهلعف ىلع ًابترم اذه مهعينص ناك :يأ . .فسويب

 لاقو مهنع ىلوتو» : 85 هردقو هئاضقو هلاعفأ يف «مكحلا ملعلا وه هنإ ًاعيمج مهب يني نأ هللا ىسعإللل فيفهللا ّرمأ رظنني رصمب ماقأ يذلا

 «مظك وهف ِنَزخلا نم هانيع تضيباوإ» نيذدلاَنْرخلا نينبالا نزُ هل ددج «ميدقلا فسوي نزح ًاركذتم هينب نع ضرعأ «َفسوُ ىلع اَهَسأ ا

 وأ )ءةّوقلا فيعض (ًاضَرَح نوكت تح فسوي ركذت قرافت ال «فسوُي ٌركذت يفت هللات اولا :88 قولت ىلإ ُهَرمأ وكشي ال تكاس

 ءهدحو وألا ىلإ ينزخوإ» ينم (يَب وكشأ امنإ لاقإل : /5 فلتلاو كالهلا كيلع انيشخ لاحلا اذه كب ٌرمتسا نإ «نيكلاهلا نم ٌنوكت

 18.331 كل وس 0-لا ل اند عت

 هس سمس اس اع سا سول 22 م

 انإ ,هدنهاتعتتم اًندَجَو نمال | دخأت ن أ هَللَأ َداَحَم لاَ
 59 5 22 ما 02 هت سل

 ا دَيَسَأََلَق 9 تروُملظأ اذ
 رس ل 2 0 000 را هه

 د اذمرْكابا تأ رفكشت ملأ مهببكحلا
 رار و و وب هو ل 08

 له مب نلف فس يف متطرف امل ُلَسِق نمو هلأ َنَماَقيَوَم

 نيكل ار َجَوْهَو لوطا محول ندي َّقَح َضَرْل

- 

. 
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 ل 222 11 ا و 100120 هم ل

 ةانلِقَقَلَاَر يعل ياك جل ةَيَرَمْلاِلَحْبَو (©)
 در - يل وى 2ع اا رج هه ع

 مآ مُكسفنأ مك َتلَوَس لب لاق 45 ت وفرك اَنِإَ

 ا ا ا هن عرس م اساس #2 ا لوو اسد

 وه ْهّنِإ اع يمج هب ىنمتأي نأهللأ ىسع ليم بصف
 م .٠

 هما ا 2

 ره #

 200 عش لس كرا فر

 طولك لت و طيكستل

 1 حلا ترص هانم تصيب
 ع تتنك دَتاَوَمْفَهَاأَت
 اوكَفأ آَمَنِإَلاَت © ريكيولا اكرم

 0 حجكرمم 1و هلل

 لي

0 

 _م وى
 فسوم

5 

6 

0 

1١ 

 اعلم

4 

 اى ' ا

 .اهَرهظُي نأ ّنُب ال هللا نأو قدص فسوي ايؤر نأ ُملعي :يأ «ريخ لك هنم وجرأف .«نوملعت ال ام هللا نم ُملعأو

 هانأ مث ء ةرخآلاو ايندلا يف ةتافاّملاو ةيفاعلا َكّير ْلَس : لاق ؟ ٌلضفأ ءاعدلا يأ هللا لوسر اي : لاقف هُْيرَع يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ سنأ نع نسح دانسإب يذمرتلا ىور 87 : ةيآلا
 دقف ةرخآلا يف اهئيطعأو ايندلا يف َةيفاعلا ٌتيطعأ اذإف : لاق « كلذ لثم هل لاقف ثلاثلا مويلا يف هانأ مث « كلذ ّلثم هل لاقف ؟ لضفأ ءاعدلا يأ هللا لوسر اي : لاقف يناثلا مويلا يف

 ا ٌتحلفأ

 . « ريصلا نم ٌعسوُأو اريخ ًءاطع ٌدحأ يطعأ امو « هلا هْريَصُي زّبصتي ْنَمو 9 : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور 8: ةيآلا

 14ج بيغرتلا/ ٠ « ءيشلا ٌةَلِقو , وللا ٌركذو . عضاوتلاو « ةدابعلا لّوُأ وهو ٌربصلا : ٍبَجَعِب الإ َنْيَصُي ال ٌعبرأ ١ : لاق هنأ ليَع يبنلا نع سنأ نع هدانسإ ححسصو ماخلاو يناربطلا ىورو

 "اج  ؟ا/هز



 شد وا أ 03 00 م معو سلع ( خه 20 0
 0 أو فسوب نم أ وسكحسف اوستحنف اوبه ذاق

 1 رر »رو 20 7 .

 اموقلا اله حور نم 0 رت حرم
 اخ ص سل 020 جرص سوم سو راس صر م هته

 تاق تؤول أاتتيولاَكوَتلَعألَحاَملَك ©
 هر 000 ا لا 30 00 1 سس حل

 انّيلعقدصتو ل جلا انل يفْوأف َةلِحْرَم ةحرضٍب انّشجو
 هه آ

 اممم لحل 9 يوْدَصَسمْلا ىِرحَمساَدِ

0 

 يا

 تلي أ أَوْلاَق 9 وله مسند دإويخ ِهيِخَأَو فس

 هلل كَمَدَ أدعو فشويانأ لاف سوت
 مدعو 8 هر #آ 20 2 عسسل ل و هت ذآ

 َرْجأميِضيالهَلآ ك ا ادري َقَيَيَنْمْدَنِإاَدَكِلَع

 اقع لأ كرت دق َاَمْأولاَف 7 َنيِدِسَحْمْل

 ْمككَع بيرَتاَلَلاَد 0 تيطَخل كد
 9 تيس محروم كلارا
 - و ع2 سس سس 6 1 205

 اصب نأ ىو لع هوقل اف اذنه ىصيمفبأ اوبهذأ

 ري دحكلا كيكَص ىَتل كبوت حج سس ل رس ل 1 لا ل عج ل عسر
 لذا

 فسوُي نم اوُسَّسحتف اوُبَهْذا يب اي :8/

 يف سّسجتلاو «ريخلا يف هش « هسيخأو

 4وللا حْوَر نم اوشستيأت الو» ٌرغلا
 نب سّقْيأَ ل هَإط هللا نم ءاجرلا اُمطقت ال

 نإ :يأ] ,4نورفاكلا ٌموقلا الإ هللا حْوَر
 رفاكلاو ءةّدشلا يف هللا جرف وجري نمؤملا
 هيلع اولخد اًملفإ» :88 [ةّدشلا يف طنقي

 نم رضا انلهأو انّسم زيزعلا اهيأ اي اوُناق
 ةعاضبب اهتجوو» ماعطلا ةلقو طحقلاو بذا

 «ةراتغ يذلا ماعطلا نم انعمو 4ِةاجْزُم

 انل ٍفوأفإل «قفنت ال ةدساك انتعاضبو

 ٌتنك ام ليلقلا نقلا اذبب انطعأ 4لييكلا

 هذه ضبقب «انيلع قّدصتوإل لبق نم انيطعت
 يزجي هللا ْنِإظ اهيف زّرجتو ةاجزملا ةعاضبلا
 مكملع له لاقل 10 ,«نيقذصللا
 !؟«نوُلِهاج منَ ذإ هيخأو فسوُيب متلعف ام

 دهجلا نم مهباصأ ام ةثوخإ هل ٌركذ امل

 نزخلا نم هيف وه امو هابأ ركذتو قيضلاو
 هيبأ ىلع ةفأرو ة ةقر هتذخأف ىهيدلو دقفل

 4٠: مهلإ فرعتف ءاكبلا هّردبو ؛هتوخإو

 ماهفتسالا 4فسوي َتنأل َكَتْنَأ اولاقإل
 مهّنَأ كلذ نم اوُبجعت مهّنِإ :يأ «ماظعتسالل
 «هنوفرعي ال مهرثكأو نيتنس نم هيلإ نودّدرتي
 فسوي انأ لاقإل .هّسفن متكيو مهفرعي وهو
 دعب اننيب هعمجب «انيلع هللا ْنَم دق يخأ اذهو

 َنِإف ٌريصيو قّتي نَم هنإإ» «ةَدملا دْعُبو ةقرفلا
 اولاقإ» 4١: :4نينسحملا ّرجأ ْعيِضُي ال هللا
 اتك نإو انيلع هللا كرثآ ذقل هللات

 ٍةَرَتألو لضفلاب هل اوفرتعا :4نيِطاَحَل
 مكيلع ديعأ الو مكيلع بتعأ الو مكيلع َبينأت ال 4مويلا مكيلع بي رثت ال لاقإل : 917 هقح يف اوؤطخأو هيلإ اوؤاسأ مهب هل اوُرقأو «مهيلع
 مييلعةللا رتسي نأ مهل اعدف «هيلإ | رورذتعا «نيمحارلا محرأ وهو مكل لا رفغيؤ» :لاقف ةرفغملاب مهل ءاعدلا مهداز مث «مويلا دعب يقح يف مكبنذ

 لآ عيمجب «نيعمجأ مكلهأب ينوُأوإ» ءاكبلا ةراك نم يمع دق ناكر (ًاريصب ِتأي ينأ هجو ىلع ُهوُْلأَف اذه يصيمقب او اوُبمْذا : 837 مهمح ريو

 «نوذتفت نأ الول فسوُي حير دجأل ينإإل هينب نم هدنع يقب نمل بوقعي «مهوُبأ لاقو# رصم نم تجرح «ررعلا ٍتْلَصف اًنوإل : 84 بوقعي
 يفل 4ميدقلا كِلالض يفل ُكنإ هللات اولاقإ : 88 فسوي صيمق حيرب تءاجف حير ٌتجاه ٌريِعلا تجرخ ال :سابع نبا لاق .رّبكلا ىلإ ينوبسست

 .اهولوقي نأ ممل يغبني نكي مل ةملك هل اولاق «هالست الو هاسنت ال بح نم «ميدقلا كِيطخ

 ٍتمّرح له ةنييع نب نايفس لئسو . اهيف زّوجتو ةاجزملا ةعاضبلا هذه ضبقب انيلع قدصت نولوقي 4 انيلع قّدصتو إف يدسلاو ريبج نب ديعس لاق : ريثك نبا لاق 88 : ةيآلا
 . ؟ 4 نيقدصتملا يزحي هللا َنإ انيلع قّدصتو ليكلا انل فوأف )> هلوق عمست ملأ : لاقف ؟ هنَع يبنلا لبق ة ءايبنألا نم دحأ ىلع ةقدصلا

 . باوثلا يغتبي نمل ةقدصلا امّنِإ معن : لاق ؟ لع قدصت مهللا : هئاعد يف لجرلا لوقي نأ هركي له لكسو ًادهاجم تعمس دوسألا نب ناؤع نع ريرج نبا ىورو
 تءاجف حر تجاه ريعلا تجر امل : لاق «ريعلا تلصف الو : لوقي سابع نبأ تعبس : لاق ليذحلا يبأ نب هللا دبع نع نانس يبأ نع ليئارسإ انأبنأ قازرلا دبع ىور 9 5 : ةيآلا

 . 489/9؟ج ريثك نبا/ . مايأ ةيناث ةريسم نم هحير دجوف : لاق « نودنفت نأ الول فسوي ير دجأل ينإ 3> لاقف فسوي صيمق جرب بوقعي



 يذلا ناكو «ٌريشبلا ًءاج نأ اَملفإل :5

 «بذك مدب صيمقلاب ءاج يذلا وه ءاج

 صيمقلاب ءاجف ءاذهب كلذ لسغي نأ ٌبحأف

 مكل لقأ ملأ :كلذ دنع هينبل لاقو ءاريصب

 نأ ملعأ «نوملعت ال ام هللا َنِم ُملعأ ينإ
 ُجر ُدِجأل ينإ» :مكل ٌتلقو يلإ ُةٌدريسهّللا

 نيقفرتم مهبأل اولاق كلذ دنعف !؟4فسوي

 اَنِإ انبونذ انل ٌرِفْغتْسا انابأ اي اولاقإ» : 817 :هل

 رفغتسأ فوس لاقإ» :48 «نيئطاخ انك

 بات نَم «محرلا ٌروفغلا وه هْنِإ يبر مكل
 فسوُي ىلع اولخد اًملفإ :4 4 هيلع هللا بات
 ناعنك دالب نم اوجرخ «هيوبأ هيلإ ىوآ

 ُفسوي ٌربخأ اًملف ءرصم دالب نيدصاق

 لاقوو# هيوبأ هيلإ ! ىواف مهيقلتل جرخ مهبارتقاب

 اونكسا «نينمآ هللا ءاش ْنِإ رصف اوُلخذا

 دهجلاو طحقلا نم نينمأ هللا ءاش ْنِإ رصم

 :يأ ءريرسلا «شرعلا ىلع هيوبأ َعُقَرول
 ادجّجس هل اورخوإ» هريرس ىلع هعم امهسلجأ
 دق لبق نم يايؤُر ليوأت اذه ٍتبأ اي لاقو
 هتوخإو هاوبأ هل دجس «أقح يّبر اهلعج

 ًاغئاس اذه ناك دقو ءالجر َر ّرشع ّدحأ اوناكو

 نيب ناكو] ريبكلا ىلع ىلع اوُمْلس اذإ مهعئارش يف

 نورششعو ناتنثا اهليوأت نيبو فسوي ايؤر
 هيلإ لا ام اذه :؟يايؤر ليوأت اذه «[ةنس

 هيلإ ريصي ام ىلع قلطُي ليوأتلا ْنِإف ءرمألا
 نم ينجرخأ ْذِإ يل ّنسحأ دقو .رمألا

 «ةيدابلا 4وذبلا َّن نم مكب ًءاجو نجسلا

 ٌعزن ْنَأ دعب ْنِمظةيشامو ةيداب لهأ نم اوناكو

 يف (مكحلا» هدابع حلاصمب «ميعلا وه نإ هَ هّرسيو هرّدقو ًابابسأ هل ضَيق ًارمأ دارأ اذإ ! «ءاشي امل فيطل يتر َن نإ ٍنوخإ نيبو ينيب ناطيشلا

 اذه «ةرخآلاو ايندلا يف يبو تنأ ,ضرألاو ٍتاومسلا ٌرطاف ثيداحألا ليوأت نم ينتمّلعو ِكلْلا نم ينتيتآ دق ٌبرإط : ١٠ .هئاضقو هلاوقأ

 يف هتمعت هيلع مت نأ هير لأس مث كلو ةّيتلا نم هلع هبا نم امو «هتوخإو هوبأب هعاتجاب ةمعنلا هيلع لهب هب اعد فسوب نم ءاعد

 انننف نا ا
 ّلاَقا هس رس ير هس ماس مصاص و 00

 اقاريصب دتٌراف- ِهِهِجْوَلَعُهنَعْلأ ريشا اجد

 أولو توام أَ َنِمْمْلَعَْنِ هك لأهل

 ََوَسَد يا

 2 69 ميتا وشَمْلاَوْهْوَتَِفَر يلوم
 1 3 م رع كس رس هذ
 َرْضِمأوْلْخ دََلاَقَو هيَوأ هيلا ءفسوب لع اولَحَد

 أورَخْو ٍشْرَعْلاَك وون عفو | َنييماَءهَسآَاَسْنِإ
0000 

 دولت ِمَىي و ليوا دع تايَلاَقوا اً 3 دس مل

 ميو جيلان ينحل اهجوسعتكَوَنَحقَ
 رمت#آ#

 ّح 000 0ك ني

 دوخي وبن طيش عش نأ بْن ودبل
 تر © (© 09 مك ميم اومن ءَساَمْي فِيِطل فر

 ليكن يوليو صلو كآن
 يفور ككاو ايدل يف ّحِلَوَتَنَأ ٍضراْلاَو تومي

 ِبيَمْلأ أَنِ َكِلَد (3) 09 دِحِبَص وتلمس
 وكيف اخ نت كش لاو

 و هو م

 09 َنيِنِمّْؤُمِب تصرح وو سائل كامو

 اه

88 

 و

 ال

 نم «بيغلا ءابنأ نمإ»» دمحم اي 4كلذإل : ٠7 ٠١ نيلسرملاو نييبنلا «نيحلاصلاب يبنقحلاو ًاملسم يينقوتإل ءايندلا يف هيلع اهّمأ ك ةرخآلا

 يف هئاقلإ ىلع مهرمأ اوعمجأ ذإ مهدنع ًارضاح تنك ام «مهرمأ اوعمجأ ْذإ مهمدل تنك اموإل ظاعتالاو ةربعلل 4كيلإ هيجونإل ةقباسلا بويغلا

 سيل.:يأ ءملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلل ةيلست ةيآلا تلزن] «#نينمؤمب َتْصضَّرَح ولو ساتلا ٌرثكأ اموإل ٠٠ ٠ هب «نوركمي مهو بحل

 . |[ هتياده ٌتدرأ نم ةياده ىلع ردقت

 نودجسي مهر يّنإ لاقف «؟( ذاعم اي اذه امو : لاقف ِهّتلتَع هللا لوسرل دجس عجر املف مهتفقاسأل نودجسي مهدجوف ماشلا مئقدق ًاذاعم َّنأ ثيدحلا يف درو ٠٠١ : ةيآلا
 يقل ناملس نإ : رخآ ثيدح يفو . « اهيلع هّقح مظعل اهجوزل دست نأ ةأرملا ٌثرمأل ٍدحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ ٌتنك ول و : لاقف ؟! هللا لوسر اي كل َدََبسُي نأ ّقحأ ٌتنأو مهتفقاسأل

 يف ًازئاج ناك اذه نأ ضرغلاو . « تومي ال يذلا يحلل دجتساو ناملس اي يل ذججشت الو : لاقف يَ يبلل دجسف مالسإلاب راهع ٌتيدح ناملس ناكو ةنيدملا قرط ضعب يف هتيم يبنلا

 ريثك نبا/ . رمألا هيلإ ريصي ام ىلع قلطُي ليوأتلا نإف:رمألا هيلإ لآ ام اذه يأ # ًاّقح يّبر اهّلعج ْذق لبق نم يايؤُر لبوأت اذه ِتبأ اي إف : فسوي لاق اهدنعف ًادّجس اوٌرخ اذهلو مهتعيرش

 .1537/1ج



 5 ش رك را

 روهجج - 2 ردع 2 .٠ 2 2-2 - م ا

 38 مللعلل اًركذدالإَوه نإ رج نمو ِهَتَلَع مِهْلَعْمَتاَمَو

 يلع تروي ٍضْيالاَو توصل فول نيكو
 ره

 هل سس مهو

 هناي مهر حأُنِم ُ َوياَمَو (9) توضع امنع

 ِباّدَعنَم َذ يسع موتاَتنآاوُنِمأفَأ 7 5 عم

 «رجأ نم هيلع مفأآ ست امم

 ءاعدلاو حصنلا اذه ىلع دمحم اي مهلأست ام
 هجو ءاغتبا هلعفا لب ءرجأ نم ريخلا ىلإ

 ٌركذ الإ وه نِإظ هقلحخل ًاحصنومللا
 يف هب اوجنيو اودتبيو هب اوركذتيل :؟نيملاعلل
 يف ةيآ نم َنْيكوإ» ©٠١: ةرخآلاو ايندلا

 اهنع مهو ابيلع نورمي ضرآلاو ٍتاومسلا , 4 0 4 -
 رثكأ ةلفغ نع ىلاعت ربخي ؟«نوضرعم
 هديحوت لئالدو هللا تايا يف ركفتلا نع سائلا

 اموإط : ٠١5 ضرألاو تاومسلا فق كف 9 توكل ودك ناكل
 فو «نوكر شم مهو الإ هللاب مهزاكأ ُنِمْؤُي ُز ب ب حر سس - / ا هسه يع

 يف نولوقي اوناك نيكرشملا نإ :نيحيحصلا تيوس تا ة يصل لإ اوعدأ ليس
 وه كيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل :مهتيبلت كا هان 5 06 2 أَنَا امو هلل

 ؟تاومسلا قلخ نم :مهل ليق اذإ مهن مهنامإ فأوريِسَم رف قادت يال اَجِرَل
 :اولاق ؟لابجلا قلخخ نمو ؟ضرألا قلخ 2

 نأ اونِمافأل : ٠١1 هب نوكرشم مهو ا ناد ص 7 مهل نم َنِنَلَاهَبقدَع تكفيك اورظنَ ِضْرْل
 00 وح 0( و ل وقول حرس

 ْمُهَينأ وأ هللا باذع نم ةيشاغ مهتيتأت 5
 َنِمأفَ !؟نورعشي ال مهو ةتغب ةعاسلا © همام قا تيلي وَرْخِتاَلاراَدَو
 نة و رس د و يس و لَسرلا سيتم اذ

 َنيِمَجْمْل 100 رواها نم قيام
 مهاشغي ّرمأ مهّيتأي نأ هللاب نوكرشملا ءالؤه

 َناكاَم يتب الأ يلإ رز ةبصش ف سكنت ©

 هذه لقط : ٠ ١ ؟نورعشي ال ثيح نم

 لس

 رمأ ؛4ةريصب ىلع هللا ىلإ اوُتْدأ يليبس
 نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعتهللا

 هيدي يب ىلا َقيِدْصَت نكحتو ىَرَفب كيد
 © هرم هه ص عار

 7 َنويِمْؤُيو وفل دَحَبَو ىدهو و ىَس لك َلِيِصَفَتَو

 (هتنسو هكلسمو هليبس هذه نأ ساثلا ريخي

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش ىلإ ةوعدلا يهو
 نيقيو ةريصب ىلع اهم هللا ىلإ وعدي ؛كيرش ال
 هلجأو هللا ُهْرنَأ (وللا تاحبسوإ» .كلذ نم

 « نيكرشم ا نم انأ اموؤه هسّدقأو همظعأو 5-7

 الاجر لإ كلبق نم انلسرأ اموؤت 58

 نولكأيل مهّنِإ الإ نيلسرملا نم َكّلبق انلسرأ اموو :ىلاعت لاق [نيكرشملا رشعم اي متلق م ءامسلا لهأ نم اوُسيل (ىّرقلا لهأ نم

 مألا نم «مهلبق نم نيذلا ٌةبقاع ناك فيك اورظنيفوم دمحم اي كل نيبذكملا ءالٌؤه «ضرألا يف اوريسي ملفأ» . قاوسألا يف نوشميو 0

 يف ةاجنلا مهل انبتك كلذك ايندلا يف نينمؤملا انجن اك اوقتا نيذلل ٌريخ ةرخآلا رادو . اًناثمأ نيرفاكللو مههلع هللا رّمد فيك لسرلل ةبذكملا

 ىلاعت هّنِإ | «انرصن مهءاج اوُبْذُك ذق مهنأ اوتظو لسرلا سئيتسا اذإ ىتحإو : ٠ !؟«نوُلقعت الفأل .ريثكب ايندلا نم مهل ريخ يهو ةرخآلا
 موقلا نع اَنسُأب ُدَرُي د الو» ء[مهعم ّنَما نمو ءايبنألا] ««ءاشن نَم يجتفإ» تاقوألا جوحأ يفهللا نم جرفلا راظتناو قيضلا دنع هلسر ىلع لزني

 ءلوقعلا يلوأل ةربع مهموق عم نيلسرملا ربخ يف ناك دقل «بابلألا يلوأل ةَرْبِع مِهِصَصَق يف ناك دقلإ» ١11١: [انباذع :يأ] 4 نيمرججا

 نم اهيف ام قّدِصُي وهو «ءامسلا نم ةلّزتملا بتكلا نم 4 هيدي نيب يذلا قيدصت نكلوإل قلتخُي 4 ىرتفُي 35 ِ ًاثيدحإ» نارقلا اذه «ناك امإؤو

 رابخألاو «بويغلا نع رامخإلاو «تابجاولاو تاعاطلاب رمأو «عرحتو ليلحت نم # بش لك ليصفتوإ» ,فيرحت نم اهيف عقو ام يفنيو حيحصلا
 .دابعلا بر نم ةمحرلا هب نوغتبي 4نونمؤُي موقل ةمحروإ ٌبولقلا هب يدتبت (ىدهوإ» «تافصلاو ءامسألاب ىلاعتو كرابت ٌبرلا نع

 ةعَوَو قلعت ْنَمو هل هلا تأ الف ةميت قلع ْنَم 9 ةياور يفو . « كرشأ دقف ةميمت قلع ْنَم » : مَع هللا لوسر لاق : لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحأ مامإلا ىور ٠١5 : ةيآلا
 هُتكرت يريغ يعم هيف ٌكرشأ ًالمع لمع ْنَم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ : هللا لوقي » : هم هللا لوسز لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع هيبأ نع ءالعلا نعو . « ُهل هللا عدو الف
 . 497/5ج ريثك نبا/ . ملسم هاور ( ٌةكْرِشو



 دعرلا ةروس ريسفت
 تايا هذه «باتكلا ٌتايآ كلت رملا» ١:

 نمط دمحتاي 4كيلإ َلِزنَأ يذلاوإ نآرقلا
 ء[نوكرشملا لوفي ام ال] «4قحلا كبر
 اذه عم «نونمؤُيال ساتلا ٌرثكأ ّنكلوإ
 نم مهف امل مهرثكأ نمّيال حوضولاو نايبلا
 عفر يذلا هللا :* قافنلاو دانعلاو قاقشلا

 نع ىلاعت ربخُي «اهنورت دمت ريغب تاومسلا
 تاومسلا عفر هنأ هناطلس مظعو هتردق لاك

 .اهادم كردُيالو لاثال ادْعُب ضرألا نع

 ؛ىَرْثال نكلو ٌدَمَع اهل «اهنورت ٍدَمع ريغبإ»
 اذه يف ُكّلْسَت ««شرعلا ىلع ىوتسا مثإل
 اك اهرارمإ وهو هحلاصلا فلسلا بهذم ماقمل
 هسيبشت الو فييكت ريغ نم تءاج
 تاومسلاام) :ثيدحلا ينو . ©”]يطعتالو

 ضرأب ةقلحك الإ ّيمركلا يف ّنهييفامو عبسلا
 ةقلحلا كلتك ديجما شرعلا يف يسركلاو «ةالف
 ردقيال شرعلاو» :ةياور يفو ««ةالفلا كلت يف
 سمشلا ٌرْخسوإ .«لجو ّرع هللا الإ ُهَردَ
 نايرجي «ىّمسُم لجأل يرجي لك ٌرمقلاو
 ّرمألا ريدي ,ةعاسلا مايقب امهعاطقنا ىلإ

 «نوثقوت مكبر ء ءاقلب مكّلعل تايأآلا لصف

 هلإ ال هنأ ىلع ةلادلا تالالدلاو تايآلا حضوُي
 :#“ ُهَأَدَب م ءاش اذإ قلخلا ديعي هّنأو ءوه الإ

 ةعسّتم اهلعج «ضرألا دم يذلا وهوإ»
 اييف لعجوإ» ضرعلاو لوطلا يف ةّدتمم
 تافعاش تايسار لابجب اهاسرأو 4َيِساَوَر

2-7 
 ُقَحْلاَكْيَرَنِم َكَلَلِرَىدلاَو ب َتكْلا تكلي رتل

 يتوسل عفر ىرلأهَسأ لَن يزال يارا

 ُ كر مقا سسلأَسَسَو شعار عع ماوي ص

 اقلب مكمل تلال يَا اوَبدي ىعَسُم لجل ىرج

 ىساور راَيِفَلَعَجَو َضَراَلاَدَم ىِزَل 1اَوهَو(0 نونو كي
 ذعر نر لا لا

 للاى في ِنينأِن نيبو اَِلَعَج ِترمَلاَلكَومَوا رم
 ٍضردْلاِفَو () َنوُركَدَتِو وَمْل تبل كد فَدِإراهتل

 2 ول كاع وو حام م د ل رفح كي لس لس روح ل ل سو

 ناَوْنص لبو عَرَرَو بسعأ نم تسصَِو تروم مط
 ل  #آ ماس 1 س هذ

 دج أيفون عَ 0

 تليد ٍفَنإِكْفْلاِف
 2 م رص ال ل

 بارد أل 5 بجي غ
 هت

 م دع 0 200 ّس 1 ى 1-3 رص لس اس ظل د

 لكغألا َكيِتلْوأَو مهيربأو كك مرا قلو
 هه مس اس دع ساو رس >2 2

 © َنودِااَح اف ههِراَتلا بتححأ كيل
 ترض ا 537 2 ذآ

 ه١ أما
3 

 الأ 3 ؟ لي
 ان 0 35 9 ١ وأ م : 0

 0 نيجوز اهيف لعج تارفلا لك نمو ًاراهنأوإ»
 ىقسيل نويعلاو راهنألا اهيف ىرجأو «نيسثا

 ًابلط رخآلا بلطي امهنم الك لعج 4رابنلا َليَللا يشي ,نافنص لكش لك نمو ؛حئاورلاو موعطلاو لاكشألاو ةفلتخما تارثلا نم ابيف لعجام
 ضار 4 بانعأ نم ٌتاّنِجو ٌتارواجتم مطب ٍضرألا ينو : 4 هلئالدو همكحو هللا ءالا يف «4نوٌركفتي ٍموقل ٍتايآل كلذ يف نإ ًائينح

 2« ناونيص ٌريغو ناونص ليو ٌجرزو بانعأ نم ٌتاتجوإ» ءادوس هذهو ءارفص هذهو ءاضيب هذهو ءارمح ةبرت هذهف ءًاضعب أبضعب رواجُي
 رئاسك دحاو لصأ ىلع ناكام وهو «ناونص ريغوإ «كلذ وحنو ليخنلا ضعبو نيتلاو نامرلاك دحاو تبنم يف ةعمتجما ٌلوصألا :ناونصلا

 يف اذهف « لكألا يف ,ضعب ىلع اهضعب َلّصَقنو دحاو ءامب ىَقُْيل هاوس بر ال وه الإ هلإ ال راتخما لعافلا ىلع لدي امي هلك اذهف راجشألا
 ف نإ .ىلاعت هللا نذإب رخا معط ىلإ ٌليحتسي مث اذهو اذه ّعَمَج اذهوءٌبذع اذهو ولح اذهو رم اذهو «ةضومحلا ةياغ يف اذهو «ةوالحلا ةياغ

 مشوق ٌبجعفإل هقلخ يف هللا تايآ نم هنودهاشُيام عم داعملاب نيكرشملا بيذكت نم دمحم اي «ٌبجعت نإو» : ه «دولقعي موقل ٍتايآل كلذ
 راثلا يف اهب نوُبححسي «مهقانعأ ف لالغألا كئلوأو مهرب اورفك نيذلا كئاوأ» ؟4ديدج قلخ يفل انئأ انئأ ًابارت اَنُك اذئأإ» :مهوق نم بجعلاف

 .نولوزيالو اهنع نولوحيال «نودلاخ اهيف مه راتلا ٌباحصأ كئلوأوإل

 : ةياور يفو . « ةالفلا كلت يف ةقلحلا كلتك ديجما شرعلا يف يسركلاو ةالف ضرب ٍةاقلُم ةقلحك الإ يسركلا يف ّنبنيب امو نيف امو عبسلا تاومسلا ام ١ : ثيدحلا يف درو ؟ : ةيآلا
 ريثك نبا/ . « ةنس فلأ نيسمخ ةريسم هيرطق نيب ام َدْعُبو ةنس فلأ نيسمخ ةريسم ضرألا ىلإ شرعلا نيب ام َدْعُب ّنَأ فلسلا ضعب نع ءاجو « لجو ّرع ُهللا الإ هردق ردقي ال شرعلا »
 . 455/1ج



 دقوإ ةبوقعلاب (ِةَنَسَخلا لبق ٍةَكيسلاِبه اق زيكا 2 1 نوُبَذكملا ءالؤه «كنولجععتسيوإ :5
 انمَقِ انعموأ دق 4تالُثْلا مهلبق نم ْتَلَخ نم 92 رج ٌدَّفَوَوَم حلا َلَحَف ع ب تلي كَبوُ حج حاس

 ظعتا نمل ةظعو ةربع مهانلعجو ةيلاخلا مألاب هع 5 1
 142 2 سهو عصا

 ىلع ساشلل ٍةرفغم وُذَل كير نإو» . مهب ل كيلومتر كلا ثمل
 راسو حفصو وفع وذ ىلاعت هن «مهملظ 0 ويسمع | ل وعسل

 ليللاب نوعطخُيو نوملظي مهنأ عم ساّنلل اورفذ نبز دا لوقيو (يرل 0 ٍباَعِْلأديِرَسل ْلَي كليم
 ُ معلا ُل - ١ ْن اس ل ع لل ع 2 هس دخا ىاسي

 مث «باقعلا ديدشل كّبر نإوإ» ءراهلاو ٍداّهٍووفْلحِلَورِزم تنآامّنإ» هيَرْنُم ةَياَءِهَجِلَع 1ع لَن

 م نأ باقعلا ديدش لأب مكحلا انهن "6 ها 8 2

 لوقيو» :/ .فوخلاو ءاجرلا لدتعيل [بتي ُهاكردْلاٌض يِصاَمَو الك ُرِمَت مك

 «هّبر نم ٌةيآ هيلع َلزنأ الول وربك نيذلا ل سس تحسس تس

 افصلا مه لعجي نأ هيي هيلع اًوتعت : لَ( افيدكم

 ا ةكم لابج لالا هع عر ذأ لذ َّكَسأنَي ل اوس (نيل ِل يملا بَ : 1 220 آو

 تنأ امنإ» .ًارابنأو ًاجورم اهناكم لعجيو
 ُُب 0-20 2 هل ع و سول ع رس و1 فل

 يتلا هللا ةلاسر غلبت نأ كيلع امنإ رِذُ راسو للأب ف ْفَحمَوْنَوديَرَهَج نسَوَلرَمل
 مهوعدي معاد «ٍداه موق لكلو# له كرمأ و2 لس أ سد رس جال همم ريل مس لوول 22ج لد

 لك لمحتام ُملعي هللا :8 .لجو ّرع هللا ىلإ هب .وولخ نيو هي لي نإب ني تلموعم أ و راهتلاب
 20 مين اوريغب رس ا |َباهَشَأ رَمْأ ماع نع ىلاعت ربخي «4ةاحرألا ضيغتامو ىثنأ 3 دنا ام وسمع باَميَعماَ ل 3 عامنا عيب * 0 7 2 دق -
 امب طيحم هاو عيش هيلع ىفخيال يذلا هملع دقحووفي 1 0

 وأ نسح وأ ىثنأ وأ ركذ نم لماوحلا هلمحت نم ونود نّمُهْلاَم و ا ءوس ووش هللا د ارأاَذِإَو

 طقسُنام ملعيو (دكيعس وأ يقش وأ حيبق 000 ر##آ و ممدع رج 2

 .لمحلا يف تدازام 4(دادزتاموإ» ماحرألا اًعمط افوخ قبلا مكحيري ىزل وه از لا

 جن” م يون اا4 لات هم 2 |[ - : 0

 ؛صقنت نم نهبنمو لمح يف كيزت نم نينمو ودم دَعَا اعْيَسف ا 0 َلاَقّكْلاحَباَحَسلأ ٌعوثنت 9
 ٌةّدنع ءيش لكو#» .ةدايزلا»و ضيغلا كلذف 1

 8 اي . 2( 09 5 اس و ل سس حرص
 هقلخ قازرأ هناحبس ظفح ؛لجأب (رادقعب اهي ُثدِصيف َقِعاوَصل السرو ويفجر كيلا

 : .ًامولعم ًالجأ كلذل لعجو مهلاجاو رج ءىس و 0 رسولا جر سوس

 ام ءيش لك ملعي «ةدابشلاو بيغلا ُملاعإ» ٍلاَحْلَل در َسَوُهَو هنأ ف وأ ر دج مُهَو ءاشينم
 ٌريبكلاو» مهنع يعي مو دابعل ده 0 7 ريبكلا# مبنع بيغي اًمِمو ٌدابعلا هَدهاَْشَي

 ,لاعو ءيش لك نم ربكأ وه يذلا لاعتمل
 ٍفختسم وه نّمو هب َرَهَج نمو لوقلا ٌرسأ نم مكنم ًءاوسإل ٠ .ًاهرك وأ ًاعْوَط دابعلا هل نادو باقرلا هل تعضخف ٍءيش لك ّرهقو هيلع

 31 .ءيش هيلع ىفخيال هعمسي هّإف هب ٌرهج وأ ةلوق ٌرسأ نم مهنم ٌءاوس هلأو هقلخ عيمجي هملع ةطاحإ نع ىلاعت ربخُي «رابنلاب ٌبراسو ليللاب

 هللا ا مهرمأ ام :يأ] هلا رمأ نم هنوظفحيو» راهّتلاب سرحو ليللاب س رح «هيلع نوبقاعتي ةكئالم دبعلل (هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هلو

 ىتح موقبام ٌريغيال هللا نإ .د .ثيدحلا (رابنلاب ناو ليللاب ةكئالم مكيف نوُاعتيا :حيحصلا يلو .ةكئاللا يه هللا نم تاقعلاو 4

 اوريغي ىتح ةمعن موق بلسيال ىلاعت هنأ :ىنعملاو .هللا ةعاط نم 4« مهسفتأبام اوي ىتحإل : ةيفاعلاو ةمعنلا نم 4 موقبام ريغُيال هلا ناهز

 «أعمطو ًافوخ قربلا مكبرُي يذلا وهإ» : ١ .[ًاجلم] 4لاو نم هِنوُد نم مهلامو هل ٌدرمالف ًاءوس موقب هللا دارأ اذإوإ» ء[ريخلا نم مهسفنأبام

 يهو (ةديدج ٌةَأَشنُم اهقلخيو لاقل َباَحَّسلا ءىشديو)» هتعفنمو هتكربب «ًاعمطوإ» هتقشمو هاذأ نم (ًافؤخإ ءعماللا رونلا نم ىّريام وهو

 يذلا ناحبس :لاق نمو .ضرألا لهأل ديدش ٌديعو اذه «هتفيخ نم ةكئالملاو هدلمحب دعرلا حّبسُيوإ : ١١ .ضرأألا نم ةبيرق ةليقث اهئام ةرثكل

 رخآ يف رثكت اذهو ءاشي نم اهب مقتنيف ءاشي نم اهب بيصيف ف َقِعاوّصلا لسريوإ» .ةقعاص ُهْبصُت مل هتفيخ نم ةكئالملاوهدمحب دعرلا حبسي

 .هيلع ىغط نم ةبوقع يف ُهّتلح اَمُم ةديدش وهو ؛هتمظع يف نوكشي 4لاحملا ُديدش وهو هللا يف نولداجُي مهوإ» نامزلا

 حيحص هدانسإو /١/8١ج دمحأ هاور (...هللا ىضق امب ٌةاضر مدا نبا ةداعس نمو وللا ةراختسا مدآ نبا ةداعس نم» : كيم هللا لوسر لاق 4 :ةيآلا



 الإ هلإ ال ؛ديحوتلا «قحلا ٌةوعد هلو» :5
 ةهآلا «هنوُد ص نوعدي نيذلاوإ» فللا

 هّيفك طسابك الإ ءيشب مه نوبيجتسيالا»

 يذلا لثمك «هغلابب وهامو ُهاَف عليل ءاملا ىلإ

 هلانيال وهو هديب رئبلا فرط نم ءاملا لوانتي
 ءالؤه كلذكف !؟ُهاَف ٌعلبي فيكف ًادبأ
 ُهَريغ اهإ هللا عم نودبعي نيذلا نوكرسفملا
 ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ادبأ هب نوعفتتيال
 يف الإ نيرفاكلا ٌءاعُد اموإلل :ىلاعت لاق اذهو
 يف نَم دجسي هللو» ١6: «لالض

 ربي «ًاهزكو ًاعْوط ضرألاو ٍتاومسلا
 لك ّرهق يذلا هناطلسو هتمظع نع ىلاعت
 لك هل دجسي اذهو ىيش لك هل نادو ءيش

 .نيرفاكلا نم ًاهُركو نينمؤملا نم ًاعوط ءيث

 «لاصآلاوإط تاركبلا ودا مهلالظوإ»
 ؛دايقنالا انه دوجسلا ىنعمو] .راهنلا رخآ وهو
 نينمّوملا نأ ك ءاهرك نوداقني رافكلا ْنِإف

 بر نم لقإ» :15 [ًاعوط نوداقني
 هنأ ىلاعت رّرَقُي كهللا لق ضرألاو تاومسلا

 يذلا وه هّنأب نوفرتعم مهنأل وه الإ هلإ ال

 اهرّيدُمو اهّبر وهو «ضرألاو تاومسلا قلخ
 ؛مهنودبعي ءايلوأ هنود نم اوُذحتا اذه عم مهو

 نوكلمبال ءايلوأ هنود نم متذحتافأ لفل

 نم يوتسي لهف ًّرضالو عفن مهسفنأل
 كيرشال ُهّدحو هللا دبع نمو ةهلألا هذه دبع

 لعج يذلا «ىمعألا يوتسي له نقط !؟هل

 هللا دبع يذلا] «ريصبلاو» ةهلآ هللا عم

 ؟4روثلاو تاملظلا يوتست له مأإو [هدحو
 ءاكرش هلل اولعج مأإ» [ناميإلاو كرشلا :يأ]

 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت» [هتافصو هلاعفأو هلاوقأ ِف] هلئاميالو ءيش هبباشيال ِهّنإف كلذك رمألا سيل !؟4مييلع قلخلا ةّباشتف هقلخك اوقلخ

 نيلثم ىلع ةيآلا هذه تلمتشا «اهردقب ةيدوأ ٌثلاسف ًءام ءامسلا نم َلزنأإ :117 يُراهَقلا ُدحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لقط 4ًريبك

 :هلوقو لثم اذه هيلع لاع ٌدبزب ءاملا هجو ىلع ءاجف 4ًايبار ًادبز ليسلا لمتحافإ «هئانفو هلالحمضا يف لطابلاو هئاقبو هتابث يف قحلل نيبورضم

 ُةوُلعي هل إف ؛ ةيْلح َلعجُيل ةضف وأ بهذ نم رانلا يف كبسُيام وهو ءِناث لثم اذه 4هلثم دبر عاتم وأ ٍةيلح َءاغتبا راّلا يف هيلع نوُدِ وي اًممو»
 عم الو ءاملا عم ُثبثيال دبزلا نأ اي هل ماودالو لطابلل ٌتاِبَنأل اًعمتجا اذإ 4لطابلاو قحلا هللا برضي كلذكإل ٌهنم ٌدبز كلذ ولعي اك هنم دي

 هللا ٌبرضي كلذك ضرألا يف ٌثكميف سانلا ٌحفتيام امأو ًءاجم ٌبهذيف كبزلا اَمآفإ» : :ىلاعت لاق اذهو « لحمضيو بهذي لب ؛ةضفلاو بهذلا

 مل نيذلاوو» (ًادغ مهقملا ميعتلا وهو] نسحلا ٌازحلا هرماوأل اوداقناو هَّلوسرو هللا اوعاطأ نيذلل «ىنشحلا مهّبرل اوُباجتسا نيذللط ١8: 4لانمألا

 نم 4 اؤدنفال هعم هلفموإ» ًابهذ ضرألا هلم ةرخآلا رادلا يف مه نأ ول للا ارعيطي مل نيذلل 4ًاعيمج ضرألا يف ام مه نأ ول هل اوُيجتسي

 بَّذُع ٌباسحلا ٌشقوُت نمو «ريقحلاو ليلحلاو ريطمقلاو ريقنلا ىلع نوُشَقانُي 4باسسحلا ُءْوُس مهل كئلوأإل مهنم لبقيال نكلو هللا باذع
 .«ةذاهملا سئيو ْمنِهج مهاوأموإ»

 اهنم ناكف ًاضرأ باصأ ثيغ لثمك ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم ّنِإ و : لاق هع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يلأ نع نيحيحصلا يف ءاج 11 : ةيآلا

 ءام كسمت ال ناعبق يه امّنِإ ىرخأ اهنم ةفئاط تباصأو اوعرزو اوقسو اوعرو اوبرشف سانلا اهب هللا عفنف ءاملا ٍتكسمأ بداجأ اهنم تناكو ريثكلا بشُعلاو ًالكلا تتبأف ءاملا تلبق ةفئاط

 داي ا ميما م هع 5

 لنبي وز وذ نوعا يلهو
 َنرْفكْلأ ءاعْداَمَو-ِهِخِلِب َوْهاَمَو ما لب كمل َل كم

 اًعْوَط ِضْراْلاَو ِتَومَسلا فنَمُدَجْسي هلو[ ٍلَكَص فال

 دوس تسلل( 18 لسا رشق 4 اال ظواَهَكَو
 ل

 مشلول يَ هيو ود نم ” مدح لق ألف ٍضَردْلاَو

 تتم اناا ىلا
 2206 ماو 4 م رخل سر - ل

 قلخخلا هبشَتف قل 2 افلح كرش هَل ولَعَجَمَأ أ ةشلاو تلا

 تون أ( ُرهَمْلا دلو هَو نش لقِلَح هَسألف لع
 هل آخ هلت م هه م

 اَيِباَ راديو ُلَسلاَلَمتَسَاَهرَدَعِبةَيِدوأ تاس م ءامّسلا
| 

 ل كيد لِ أعبر ندوب
 مَآ 20100 هل َمأَد َلِطلاَوَ ّ ّقحْلأ هلأ بِرْضَي

 هك م بري كِدكِض رْلا ٍفكْكَمَم سال عمي
 ما اويبحَتْس مل تت 13 را اَوباَبَسَسأ ند
 ويدل َعَمْلَْواَِوَج ضال اَممُهَل كأول

 ان سد

 د 02
 و ره ميرا حا 0 مز > ذم
 ير داه شو مَهَجمهْسوْأَمَو باسل وس ا َكِجلْوَأ

 لكعلا

 006 ٠ 8/7 ج ريثك نبا[ . « هب ٌتلسرأ يذلا هللا ىذه لبقي لو ًاسأر كلذب عفري ل نم لثمو مّلعو ملعف هب ب عفنو ينثعب امب هللا هعفنو هللا نيد يف َهَقَف نم لَم كلذف ًالك تبنت الو
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 "ونت , كس ل كندي امام اعي نمفأ ©
 086 صفا 022 1 جو مو ع 2

 رس ربا سس طور 3-2 ل جاب جرم هل لس ًَ 000

 مهمر تح ترئْظَور مول هيفا يورو م2

 32 هذ رو ممر وحج رت مو و

 مهير مهو مص نيا () ٍباَسك وس فا

 توءرذب 3 اوفو ةرلَّصلااوماقأو
 مس جر دو مسا م هما 02 -

 هس 2

 هولي دع تَسَج (رادلاَىفُْمَحَكَتل أ دَعيَيلاَوَسْلَل
 نوح ب 2-1 رع آخ 24 25 1 00 220

 ا راءنم حلصَنَمَو

 0 1 ملل ٍناَبْلعنَم مَع

 آمَوعْطَفَو وكده 0١
 2 هس سس رس ع

 . تعلمك كيلو ضل فولو هب مهارمأ

 ا 020 2و

 أوحفور دقو يسلق سمي هلأ راَدلَمك

 ناي وي اَيَدلاَوْوْلَل لو( 0 متم ماتم الإ رخآل 3

 ل ُهّيَرْم هيي 26 هيلع لِ و أور نيل

 يا 6 باأْنم هلع مو ءآَسيَنَم

 بول ملئ, تسال مار كبر شنو

 كبر نم كيلإ َلزنأ امأ ُملعي نَمَقأل 4
 ملعي نم يوتسيال ؟«ىمعأ وه مك قل
 قحلا وه كّبر نم دمحماي َكيلإ لزنأ يذلا نأ

 وه نمك «فالتخا الو هيف ٌكلشال يذلا
 همهف ولو ؟همهفيال ريخ ىلإ يدتبمال ىمعأ
 اولوأ ركذتي امنإ9» ءهقّدصالو هل َداقناام

 ٠”: ةميلسلا لوقعلا اولوأ ,«بابلألا

 [هيهاونو هرماوأ] هللا دهعب نوفوُي نيذلا»
 [هللا ديحوت وهو] 4قاشيملا نوُصقني الو
 .اوردغ مث اوُدهاع نيذلا نيقفانملاك اوسيلو

 نأ هب هللا ٌرمأام نوُلِصي نيذلاوإ» ١
 «مهلإ ناسحالاو ماحرألا ةلص نم َلَصوُي

 .«فورعملا لذبو «جيواحملاو ءارقفلا ىلإو
 نم نوُرّذَيو نوُنأي ايف 4مهّبر نْوَشخيوإ»
 كلذ يف هللا نوُبقري :يأ ءلامعألا
 رادلا يف 4باسحلا َءْوُس نوفاخيوإ»

 عيمج يف ةماقتسالا ىلع مه اذهلف «ةرخآلا
 ِهْجَو ًءاغتلا اوربَص نيذلاوإط :؟؟ .مهلاوحأ
 اهنع مهّسفنأ اوُمْطَفف مئاملاو مراحلا نع مهجر
 «هباوث ليزجو هتاضرم ءاغتبا لجو رع هلل

 يعرشلا هجولا ىلع 4«ةالملا اوُماقأو»

 «مهانقزر اّمِم اوقفنأوإ» ءاهعوشخو اهدودحب
 تاجوز نم مهلع مهتقفن بجت نيذلا ىلع
 مهعنمي مل #ةينالعو اًريمإط ءارقفو تابارقو
 نوُؤَرْدَيوظ لاوحألا نم لاح كلذ نم
 نسحلاب حيبقلا نوعفدي «ةعيسلا ةنسحلاب
 كلذ ٌرِسْف مت ؛كرادلا ىَبقُع مه كئلوأ»
 :ُندعلا «ٍنذَع تائجو» :77“ :ىلاعت هلوقب
 نموإل ايف نودلخي ةماقإ تاّنج :يأ ,ةماقالا

 عفري هّنِإ ىتح مهب مهنيعأ ٌرقتل ؛ «حلاص وه نمت ءانبألاو نيلهألاو ءابآلا نم اهيف مهبابحأ نيبو مهنيب عمجي «مهاّيرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص

 امب مكيلع ٌمالسإ» :" 4 :نولوقي ةثنبتلل انهاه نمو انهاه نم مهيلع نولخدي يأ «باب لك نم مييلع َنوُلخ دي ةكئالملاو» «ىلعألا ىلإ ىندألا

 دعب نم ه هللا دهع نوُصُقني نيذلاوإل : "هه «راذلا ىَّبقُع معتقلا «مالسلا راد يف ةماقإلا مكل لصحو [هيهنو هللا رمأ ىلع م ريصب] 24 ريص

 «بذك ثّدح اذإ :ثالث قفانملا ةيا) :ثيدحلا يف تبث ام ءايقشألا لاح اذه « ضرألا يف نوُدِسفُيو لصوُي نأ هب هللا ٌرمأام نوُعطقيو هقاثيم

 طْسيي هللاط "5 لاملاو ةبقاعلا ءوس «رادلا ْءْوُس مهوإ» ةمحرلا نع داعبالا يهو «ةنعللا مه كئلوأإ» ,«ناخ َنِمّثْوَأ اذإو «فلخأ دعو اذإو

 ايندلا ٌةايحلا امو مم ًاجاردتسا ةايحلا نم اوتوأ امب رافكلا ءالؤه حرفو 4ايندلا ٍةايحلاب اوُحرفوإط ؛كلذ يف ةمكحلا هلو «ٌرلقيو ءاضي نمل َقزّرلا

 حارتقا نأ :هناحبس نّيب] «هبر نم ةيآ هيلع َلزنَأ الول اوُرفك نيذلا لوقيوإ» :؟17 ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب [ةعتمألا نم] «غاتم الإ ةرخآلا يف

 اونمآ نيذلاإ» :7/ [هبلقب هيلإ عجر نم هنيد ىلإ يدبيو :يأ] «تانأ نَم هيلإ يدبيو ءاشي نم ٌلْضُي هللا نإ لقط [لهج لسرلا ىلع تايآلا

 .ًاريصنو لوم هب ىضرتو نكست © بولقلا ّنئمطت هللا ركذب الأإل هللا بناج ىلإ نكرتو بيطت «هللا ركذب مهُّبولق ُنئمطتو

 ريثك نبا/ . ؛ اهعطقي ال ماع ةئام اهّلظ يف ُبكارلا ريسي ًةرجش ةنجلا يف ْنِإ :  لاق ِهُيَْع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دعس نب لبس نع ملسمو يراخبلا ىور 77“ : ةيآلا
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 ٍتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا» 4

 لاقيو ءمهلل ام معو مه ةطبغ «مهل ىَبوَط

 ءًاريخ ٌتبصأ : يأ كل ل نوط :لجرلل

 كلذكإ 3 ابنم اهئاصغأ حلا رجش

 م 4مم اهلبق نم ْتْلَح دق ٍةَمَأ يف َكانلسرأ

 مييلع ولسا ةّمألا هذه يف دمحم اي كانلسرأ

 «مهلإ هللا ةلاسر مهغَلبُت «كيلإ انيحوأ يذلا
 مهو ةرفاكلا ةيضاملا مثألا يف انلسرأ كلذك

 امتمقنو انسأب انعقوأف «نطرلاب نورفكي
 م مقثلا لولح نم ءالؤه رذحيلف «كناواب

 «تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال ير وه لقت
 هل َرَقَم هب ٌنمْؤم انأ هب' نورفكت يذلا اذه

 © تلكوت هيلعإ» يّبر وه «ةّهولألاو ةيبوبرلاب
 عجرأ هيلإ « باتم هيلإوإط يرومأ عيمج ف

 هب َترَيَُس ًانارق نأ ولوو» ١* بينأو

 ٌباتك ةيضاملا بتكلا يف ناك ول «لابجلا

 هب تغطق وأ)» اهنكامأ نع لابجلا هب ريس

 وأ «ىتوملا هب ملك وأإل قشدتو ضرألا
 نارقلا اذه 0 ؛مهروبق يف قوملا هب ملكت

 نم دم اذهو هريغ نود كلذب فصتملا وه

 بتكلا رئاس ىلع هل ليضفتو نارقلل ىلاعت هللا

 رومألا عجرم «ًاعيمج ُرمألا هلل لبا .ةلّزنملا
 ملامو ناك هللا ءاشام لجو ّرع هللا ىلإ اهلك
 نم «اونمآ نيذلا سني ملفأ .نكي مل أشي

 ول نأ اونيبتي وأ اوملعيو قلخلا عيمج نامي

 م سيل هّنإف «ًاعيمج سائلا ىده هللا ءاشي

 لوقعلا يف ين عجنأالو غلبأ ةزجعمالو ةجح

 هللا 1 كم ل لا ذو يي قص ١ وردت اطل مفرح ىتو مهيصت عراولا لالا ؛ءييذكت بسب «مهراد نمي لت وأ

 ويف ةوسأ كلف 4كلبق نم لسُرب ءىزهتسا دقلو# :#* ةرخآلاو ايندلا يف مهعابتألو مه ةرصتلاب هلسرل #داعيملا ٌفِلِخُيال

 امب ,سفن لك ىلع مق وه نق :"7 .[مهب ٌتعنصام ٌتيأر فيكف] ؟4باقع ناك فيكفإ# ةيبار ةذخأ «مهتذخأ مثاظ مهئرظنأ «اورفك

 وُ لذ اأو انصأ نم دعم اهوديع هئاكرش هل ااعجوإف» ؟رشو ربخ نم لمعتام معي سفن لك ىلع بيق ملع ظيفح 4ث بسك

 نم هيلع مهام « مهركم اورفك نيذلل نيو لب ؟رضتو عفت .اهأ مانصألا هذه متدبع لطابلا لوقلا نم ضب «لوقلا نم رهاظب م «ةيفاخ

 باذع مه :" 4 عىدهلل َقْفوُمَز يداه نم ُهلامف هللا ٍللضي ْنَموأ# لسرلا قيرط عابتا نع ساّنلا اوُدص «ليبسلا نع اوُدَّصوِ «لالضلا

 ْنَسْحَو مهل َقوُطِتَحلدَّصلآ ذو أوما
 ُمَمأاَهِلَقَنِمتلَسَدَِةَمَأَف َكَنَلَسََأ َكِدَكول ٍباَنَ
 207 مهو َكّيلِإانْنَحوأَىِلامِعْوْلَتَت
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 «نوقتملا َدَعَو يتلا ةّتحلا لفمإ» :*ه
 «زامنألا اهيحت نم يرجتإط اهثعنو اهتفص نإ 0 0
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 و جوع اس سو
 تيفي تكلا هيَ 69 زان َنرفكْلا
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 © ِباَكَمِهَلِإَواوُعَدَأ هيك دي ارو َهَنلأَربَعَأْنَأ

 سو ل جورب س2 ها
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 وه تين يَءاَمَكَح هر َكََِك
 دقو قَالَ ديَو هَل مَ ََج

 َن ركام ةَّيَرْدَواَجتورَأ خط اَنلَعَحَو َكِبقِنِماَلْسراَْلَسَرأ
 كت اَنِكلَجَ لعل !وماَندِ ل اة تل

 هبل وت

 امَدُعَيمهَء

 لب عب © ع رس رس

 تس 16 تا

 خيرت َوْهَو ويكتب عمال مُكَحيَأَوَهفاَرْطأَن
 اصير 2111111117 مدعو (ي) ِباَسئَ

 22ش“
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 ماد اهلكأإ» ءاوؤاش فيك اهنوفرصيو
 براشملاو معاطملاو هكاوفلا اهيف «اهلِظو
 لاق :نيحيحصلا يفو «ءءانفالو عاطقناال

 يّنإ) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هنأ ولو ًادوقنُع اهنم ٌتلوانتف ةّنجلا ٌتيُأر
 اهّلِظ كلذكو .«ايندلا ٍتيقب ام ُهنم ملكأل

 لاق :نيحيحصلا يفو «صّلقُيالو لوزيال
 يف ْنإ) :ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ٌرمضملا ٌداوجلا دم ُبكرلا ُريسي ةرجش ةّنجلا
 كلتو» .«اهعطقيال ماع ةئام اهّلِظ يف ٌعيرسلا

 «راثلا نيرفاكلا ىَبِقُعو اوقتا نيذلا ىَبقُع

 مهو «تاتكلا مهماسيتا نيذلاوإ» :”5
 «كيلإ لزنَأ امع نوح رفي# هاضتقع نومئاق

 ىلع دهاوشلا نم مههتك يف امل نارقلا نم
 دوبيلا 4« بازحألا نموإ» هب ةراشبلاو هقدص

 كءاجام ضعب «ةضعب ركني نمط ىراصنلاو
 هللا دّبعأ نأ ترمأ امنإ لقوم قحلا نم

 هدحو هللا ةدابعب ٌتنعُب امّنِإ وب َكرفأالو

 هيلإل» «يلبق نم ءايبنألا لسرأ م هل كيرشال

 «ساّنلا وُمعدأ هليبس .ىلإ 4بام هيلإو اوُعدأ

 كلذكو» :" يريصمو يعجرم هيلإو
 نآرقلا كيلع انلزنأ 4ًايبرع ًامكح هاسلزنأ

 نم ىلع كانلضفو هب كانفّرش ًابرعُم ًامكح
 نم ٌلطابلا هيتأيالإ» يذلا باتكلا اذهب كاوس

 ««ديمح ميكح نم ٌليزنت هفلخ نمو هيدي نيب

 دعبإ» مهءارا «مهءاوهأ تعبتا نيئلوإل
 اوراص امدعب ةلالضلا لهأ لبس اوي ؛ نأ ملعلا لهأل ٌديعو اذه «(يقاو الو يو نم هللا نم ٌبلامإط ىلاعتو هناحبس هللا نم ملعلا نم كءاجا
 نيلسرملا انثعب كلذك ايرشب ًالوسر دمحاي كانلسرأ َ 4ةيَرُدو ًاجاوزأ مه انلعجو َكِلِبق نم السر انلسرأ دقلوإ» :4# ةيوبنلا ةّنسلا نم هيل

 لكل» هيف هل هللا نذأ اذإ الإ قراختب هّموق تَأي نكي ل كهللا ٍنذإب الإ ةيآب يتأي نأ ٍلوسرل ناكاموإ ءمحل دلوُيو تاجوزلا نوتأي ًارشب كلب

 «نارقلاب اهلك ُتخيسُن ىتح :يعي «تبثيوإ» اهم «اشيام هلا وخمإط درخأ ءيش لك اهيف بوتكم ٌباتك ةبورضم ةَدُم لكل #باتك لج

 4ك وأ» يرخلا نم كءادعأ ٌدِعن يذلا ضعب دمحاي كنيرن «مهُدِعن يذلا ضعب َكتيرئام نإوإ : ؛ .٠ ُهّلصأ «باتكلا م مَ 5

 اهّصْقْنَت ضرألا يتتأن انأ اْوَرَي ملول : 4١ مهؤازجو مهباسح 4ٌثباسحلا انيلعوإل هب ترام ٌتغّلِب دقو «غالبلا كيلع امنإفإ» كلذ لب

 نيذلا ركَم دقوإ# :4 7 ةيرق دعب ةيرق كرشلا ىلع مالسإلا روهظ وهو ءضرألا دعب ضرألا ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم حتفن (اهفارطأ ن
 مهو ًأركم انركمو مهّركم اوركموإ :ىلاعت هلوقك «نيقتملل ةبقاعلا لعجف «مهيف هللا ٌركمف ءمهدالب نم مهجارخإ اوُدارأو مهلسرب هلق ن ن
 ةرئادلا نوكت نمل «رادلا ىَيقت ْنَمِل ٌرافكلا ُملعيسوإل هلمعب لماع لك يزجيسو « سفن لك ُبيسكتام ملعي ًاعيمج ٌركملا هللفإ» «4نورعشي
 .ةرخآلاو ايندلا يف لسّرلا عابتال يه لب ؟لسّرلا عابتال وأ مه ةبقاعلا

 نجلا ٌثيأر يّنِإ ١ : لاقف ؟ ٌتعكعكت كانيأر مث اذه كماقم يف اعيش ٌتلوانت َكانيأر هللا لوسر اي اولاق هيفو فوسكلا ةالص يف سايع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف درو " : ةيآلا
 . 517/7ج ريثك نبا/ . « اينّدلا ٍتيقب ام هنم ْمُتاكأل هئذحخأ ولو ًادوقنع اهنم ٌتلوانتف ةنحلا تيرأ



 بق 00-5 4الَسْرُم تسل اورفك نيذلا لوقيوإل : 4"
 انس ْش ردا كلسرأام :نولوقيو رافكلا ءالؤه كُيذكُيو

 راب كح له الزم تسل أوم تري اَلوُقَي «مكتيو ينيب ًاديهش هللاب ىفك لقط هلل
 © جام اس حرا اس حاسس حس مس هو نمو «مكيلعو لع دهاشلا وه هللا يلا

 4 1 ؛ىراصنلاو دوهيلا نم + #باتكلا ملع ٌةدنع

 10 قفلت ذو راق ةذق] رك ميش ل يرسل حاسس 2 2 01 اذهو] .يرادلا ميتو ناملسو مالس نبا مهنم
 2 لمأ رضؤم مو «باكلا لمأ ىلإ نرجو
 سو 8 ر َج يسرافلا ناملسو مالس نب هللادبعك «باتكلا

 تئملظلا انسان يخلد اهسَلَرتأ ٌبَتكح | ٠ . |[ هباحصأو يشاجنلاو يرادلا ميكو

 9 ديل ِر يرَعْلا طر َلِإَم هيمن 0 ,بلآَلِإ ١ ماي ةروس ربت
 سانلا ٌجرختل كيلإ ةانلزنأ باتك رثا :

 ا

 وف 31 2000 هه 7” 2 هم 50 .٠ ل 5 .

 ُلْيَوَو ضرألا افاَمَو تَوَمَّسأ ف هل ىزلاولا هاتلزنأ باتك اذه ه«رروتلا ىلإ ٍتاملظلا نم

 موو ع ملل هم 0 <24 جالسا سن وه يذلا مظعلا نارقلا وهو دمحماي كيلإ
 نويحتس نزلا ير ري باتو يكل فرشأ ىلع ءامسلا نم هللا هلزنأ باتك فرشأ
 م اع واسال رس ل عجم دس ه١ ال ا امم سانلا -رختل ؛ضرألا يف هللا هثعب لوسر

 ملا ليج نع بترو 9 5 >االأ ءايندل هوم نذإب» ىدغا ىلإ لالضلا نم هيف مه هنلأ لبس نع كس وّدَصم اةؤمحلا ا جرت نصا

 هس حرس يي م سل ل 2 وت سل ل حس 1 5
 انلَسْرَأ امو [ي) ٍدِيِعَب للض فك يلو جوعا وْعَسَو ىلع ةيادهلا هل رّدق نم يداحملا ره «مهُبر
 - ارد هه 3 أ ىلإ ءدهي هرم نع ثوعبمل اوسر يدي 01 خا 1 ظ أ نع ثوعبملا هل دي

 واسس 6 - هل رس جم .ااس 20 وع 7

 هلأ ل ضف مح رَمَسل دعو ٍناَسلِب الإ لوسز نم عنامُبال يذلا :ٌديزعلا (ديمحلا زيزعلا ٍطارص
 7 أوو م 0 01000 :ٌديمحلا هاوسام لكل رهاقلا وه لب بلاغُيالو

 722 :'" هعرشو هلاوقأو يف دوما 2 اًريِرَعلاَوه 3نم ىرهرو ءاسننم هللالط :7 هعرشو هلاوقأو هلاعفأ يف دوم
 يضل تاج اتصال 49 «ضرألا يفامو تاومسلا ينام هل يذلا
 وش ع 00000 ليوو» ء[اقلخو 8-5 ديو أك كيم : :يأ]

 يسر َتََ ١ رمسيس 1 3 اوبك و م هل 20 0 ُك ع دمي وشاب اذإ ةمايقلا

 5-5 21 ىلع اهتورثؤُي رافكلا ير

 ٍ / ءارو اهوكرتو ةرخآلا اًوسُنو ءايندلل نولمعيو
 اهسفن يف ةميقتسم يهو ؛ةلئام ءاجوع هللا ليبس نوكت نأ نوُبحُي أجَوع اهنوغييوإ» «لسرلا عابتا يهو هللا ليبس نع نوُدصيوإ» «مهروهظ
 انلسرأاموإ» : 6 حالص هذه ةلاحلاو مهل. ىجرُيال قحلا نم ٍديعب لالضو لهج ين 4وليعب ٍلالض يف كئلوأإل .اهذخخ نَمالو اهقلاخ نم اه ٌرضيال
 هللا لضيفإ» .مهملإ هب اويسرأم مع اوُمهفيل مهتاغلب مهتم ًالسر مهملإ لسرُي نأ هقلهت ىلاعت هفطل نم اذه مه نيل هموق ٍناسلب الإ وسر نم

 وه نم يدبيو لالضإلا قحتسي نم ٌلِضُيف هلاعفأ يف «مكحلاإ ,نكي مل اشي ملامو ناك ءاشام يذلا «زيزعلا وهو ءاشي نم يداهّيو ٌءاشي نم

 لهجلا نم اوجرخيل ريخلا ىلإ مهُمْذا «روتلا ىلإ ٍتاملظلا نم ٌكَموق جرخأ نأ «تايآلا عستلا 4انتايآب ىَسوم ادلسرأ دقلو# : ه كلذل لأ

 منألا نم اهيف هللا ّمقتنا يتلا: مايألا :ينعي «ةفلاسلا مثألا يف هللا عئاقوب :يأ] هللا ماّيأب مه زكذو)» «ناميإلا ةريصبو ىده لا رون ىلإ ؛لالضلاو

 نإ» : :لاق هنأ هْيع هلا لوسر نع حيحصلا يفو ٍءارسلا يف روكشو ءءارضلا يف راّبص لكل «روكش راّبص لكل تايآل كلذ يف نإ [ةيلاخلا

 .(هل ًاريخ ناكف ٌركش ءاّرس ُهيباصأ نإو ءهل ًاريخ ناكف َرَبَص ُءاّرض ُهْيباَصأ نإ هل ًاريخ ناك الإ ًءاضق ُهل ُهللا يضقيال ؛ٌبجع ُهَلك ٍنمؤملا َرْمأ

 لك نم كلاسأ يّنإ ّمهللا ادساح ًاًودع يب ٌتمشتالو ءأدقار مالسإلاب ينظفحاو ءادعاق مالسإلاب ينظفحاو ءأئاق مالسإلاب ينظفحا ّمهّللا» :وعدي هم هللا لوسر ناك ١ :ةيآلا
 ١514٠0/. مقر ةحيحصلا ثيداحألا يف وهو ؛هححصو عاجلا هاور «كديبهئئازخ ٌرش لك نم كب ٌدوعأو كدي ةيئازخ ري

 ًادجسم ُضرألا يل تلعجو رهش ةريسم بعرلاب ُترصُن : يلبق ءايبنألا نم ٌدحأ َنهطعُي م ًاسمخ ٌثيطعأ » : هلم هللا لوسر لاق : لاق رباج نع نيحيحصلا يف تبث ؛ : ةيآلا

 . 077/5ج ريثك نبا ريسفت/ . « ةماع سانلا ىلإ ُتنعُبو ةّصاخخ هموق ىلإ ثعبُي يبنلا ناكو ةعافشلا ٌثيطعأو يلبق ٍدحأل لمت ملو مئانغلا يل تلح اروهطو
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 اس كه ةَمَعيأ ور كح وصل ئسوُم لاَهَذإَ وى 5-9
 هلا ءوش كوشي كوز نيكد
 زياسام تخت انا كلل
 سكات إو © ٌةيِظَعمُ در نس "ب مك

 دك دلو و ريال رثركحَس نيكو

 ٍضردْلا ف نمو نأ اورفكك نإ عموم لاو () ُديدَسَلِاَدَع

 تيل 212100 يجهل كقاَصيِج
 0 هو 1 2 لدم حل

 تَِيِذْلأَو دومنو اكو جو مو نم
 ا هلسر مهن َءاَج هدأ اَّلِإ وملح

 فايبر معكم 0

 ْتَلاَف 7# ٍبيم َِيإَوُعَدتاَمِمَقلَس ىتلاَنِإَو هب
 0 31 أ

 وعيال توكل ولع هلأ ٍقأَر ملحم
 لجأ وْ كريو بودي : مكصل 2

1 6 

 ٌمْسَأَنِإأوْلاَق سف

 5 ريا 552-05-7 1

01 

 مودم

9 "2 

 1 2 هد رس ل

 صدد

 فطن
 برِخلا
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 َرْكذ نيخ «هموقل ىسوم لاق ذإو» 5

 ْذِإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو» هللا ماي هموق

 َءْوَس مكنوُموسَي نوعرف لآ نم مكاجنأ
 نوُحّبذيوإل اوناك ثيح لالذإلاو. 4باذعلا
 مهئانإ نوكرتي 48 ءاسن نويحتسيو مكءانبأ

 نم ٌءالب مكلذ يفو# كلذ نم هللا.مهذقنأف
 منَأ كلذ يف ةميظع ةمعن 4ميظع مكي
 نذأت ذو :/ اهركشب مايقلا نع .نوزجاع
 نئلإ» مكل هدعوب مكملعأو مكنّذا «مكبر
 مكيلع يتمعن مركش نثل (مكلدزأل متركش
 معتلا ترفك «مرفك نئلوإ» ءاهنم مكئديزأل
 كلذو 4ديدشل يباذع نإإ» اهومئدحجو

 دقو ءاهرفك ىلع مهايإ هباقعو «مهنعاهيلسب
 قزرلا مرحي ٌدبعلا ْنِإ) :ثيدحلا يف ءاج

 اوٌرفكت ْنِ ىسوه لاقو# :8 (هبيصي بنذلاب

 يعل هللا ّنِإَف ًاعيمج ضرألا يف نّمو متنأ
 وهو ؛هدابع ركش نع ينغ وه 2ُجٌديِوَح
 هلوقك ؛ةَّرفك نَم هَرفك نإو.ءدومحم ا ٌديمحلا

 «مكنع يغ هللا َنإف اوُرفكت نإوإل :ىلاعت
 موق مكلبق نم نيذلا اوبن مكتأي ملأ :4
 ىسوم مالك مات نم اذه «ةوُعو ٍداعو حون

 نم .هماقتناب هللا ٌمايأ مهايإ هريكذت يف هموقل

 مهرلعب نم نيذلاوإط ءلسرلاب ةبّذكملا مألا
 «تايّيبلاب مِهُّلُسُر مُهَتَءاج هلا الإ مُهُملعيال
 تارهابلا تاحضاولا لئالدلاو ججحلاب

 «مههاوفأ يف مهّيديأ اوُدَرَقط «تاعطاقلا
 «توكسلاب مهنورمأي لسرلا هاوفأ ىلإ اوراشأ
 مهلوق مهلع اوُدَرو مهوبذك مهّنأ :هانعمو
 هب مئلسرأ امب انرفك انإ اولاقوإ» ءمههاوفأب

 ىلاعت ربخُي !؟«كلش وللا يفأ ٍمِهّلُسُر تلاقإ : ٠١ بوق اكش هيف اندنع َنإف هب مُتتج ايف مكفدصنال 4بيرُم هيلإ اهنوهدت امه ُكض يف انإو

 :لسرلا ِتلاق .هل كيرشال هدحو هللا ةدابع نم هب مهوؤاج ايف كشلاب مهوهجاو امل مهممأ نأ كلذو ,ةلداجما نم مهلسر نيبو رافكلا نيب راد اًمع

 رطفلا يف يرورش هناحبس هب فارتعالا ْنِإف ؟هب رارقإلا ىلع ةلوبحمو (هدوجوب ٌةدهاش ٌرطفلا نإ ؟ٌكلش هناحبس هدوجو يفأ ؟4ُكش هللا يفأ)»

 ىلإ مهدشرت لسّرلا مهل تلاق اذهو «هناخبس هذوجو ىلإ لصوملا ليلدلا يف رظنلا ىلإ جاتحتف بارطضاو كلش اهضعبل ضرعي دق نكلو (ةميلسلا

 يف «مكبونُد نم مكل ٌرِفغيل كوعْدَيإ» .قبس لاثم ريغ ىلع امهعدتباو امهقلخ يذلا «ضرألاو ٍتاومسلا رطافإإ هّنأب ؛ىلاعت هتفرعم قيرط

 مكعبتن فيك !؟4انؤابا ُدبعي ناك اًمع انوٌُدصت ْنأ نوديرت انلثم ٌرشب الإ متن ْنِإ اولاقو» ايندلا يف 4ىَمَسُم لجأ ىلإ عرخؤُيوإ» «ةرخآلا

 .مكيلع هحرتقن قراخ «نيبُم ٍناطلسب انوتأفإل ًةزجعم مكنم رئ الو مكلوق دّرجمب

 ٌبرشيو « اهيلع ٌةقمحتيف « ةلكألا لأي نأ دبعلا نع ىضويل هلا نإ 9 لاق ع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هنّسحو يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم ىور ؛/ : ةيآلا

 ثَعمدو « ٌبطْرو ربو رو ٌمحلو ٌريخ ٠ : لاقف ع رمعو ركب وبأو وه ٌماعط هل ِمَدق هَ هللا لوسر نَأ] سابع نبا نع هحيحص يف ناّبج نباو يناربطلا ىورو . « اهيلع ُهَدَمحيف « َةَيْرسلا
 : اولوقف متعبش اذإف « هللا مسب : اولوقف « مكيديأب متبرضف اذه ّلثم متبصا اذإ لب : لاقف « هباحصأ ىلع ٌربكف « ةمايقلا موي هنع نولأسُت يذلا ميعنلا وه اذه نإ هديب يسفن يذلاو ؛ ٌةانيع

 16٠ - 19/9١ج بيغرتلا/.. هلوطب ثيدحلا : « اذهب فاك اذه ّنإف , لضفأف انيلع ّمعنأو « انعبشأ يذلا هلل ٌدمحلا



 بتهم ظ كل رعب لإ نحن نإ مهلسر مه تلاقإط ١:
 ةيرشبلا يف مكلثم ٌرشب ان حيحص 4

 2000 020 1 د 200 ماعدا 4 هدابع م ٌءاشي نَم نمي هللا و

 دنع ا الاَنعد نإ 1 دمه تلا 2 نأ انأ ناك 0 ةّربنلاو 2
 مك ؟ نأآَنَل كر كامو ٍوِدابِعّنم ءاسس نم لع نمي هللا نذإب اَلإظ متلأسام قفو ىلع «ناطلسب

 ريب هوم هر هي رب همدعستسم حا كا 4 حو هللا ىلعو» كلذ يف انل هِنذإو ُهاَيِ اًنلاَوِس

 تونمؤملا لكح ويف هللا لعوولا ٍنْذِإباَلِإَسدطْلَسِ مث .مهرومأ عيمج يف (نوُنمؤملا لكوشيلف
 َنلْمْساَتسَدَمَدَكَوَنََلِعَل كالا 0 ىلع لكوتن الأ اتلاموإ» ١7: :لسرلا -
 ًّ 0, اناده دقوإ» هيلع لكوتلا نم انعنمي امو ؟كهلل
 رق نيس ل ل را كرر م هل هر اي 1-31 ريس ل 000 1 1 7 وو

 ن َنوُلوَوَِمْلا كرته »و انومتي اءام لع كبروا ءاهنيبأو اهحضوأو قرطلا موقألا م

 لاف وو كح مم ه بع مج مالكلا نم «انومتيذاام ىلع نّربصتأو

 َنِيكَتَحِرْخ آجل مدح يذلا 7 7 هللا ىلعو» ةفيخسلا لامفألاو ءيبملا

 للا
 عرس م مءىم ار رج / ربي «انضرأ نم مكتجرخنل مهلسرل اورفك

 مه ريم ضل أمَدنِكحتسَو 0( ترييليظل نم مهّلسر ةرفاكلا مثألا هب تدّعوت اًّمع ىلاعت

 0 20 «مهرهظأ نيب نم يفنلاو مهضرأ نم جارخالا
 أوحتفتساَو 2 02 دوت اقفال لد هب نمآ نلو هل بيعش موق لاق اك

 0 , راد : رريفعراك ب و و 7 اجرح وأ موق لاق اكو هنتر هيأ )رين كر مو نم كعم اونما نيذلاو حر سو ا 41 عم | ١ نيذلا بيعشاي كئجرخنلإ

 اةاَكيالوْهْعَرَجَص 0 ديد >6 ِءاَم نم .4الي  ةذوت وأو .ةيآلا مكتيرق نم

 هه هس ل سا وع اذ ل 7 ىحوأف)» «[انيد ىلإ ودوم -

 ريأور 72 دام 7 7 ُُ لف ُباَذَع ءويَآَرَو م مهنإ نيلسرلاانياسعل اهتملك ثقبس

 لناس ا كرياس حرص لس سد لح لاقوأ ««دوبالا مَ اندنُم نإو نوروصنملا

 يف صايل دكت د ركع هللا نإ يلسرو انأ ٌنبِلغَأل هللا ٌبتك» : ىلاعت

 م و رس و 0 0 .ضرألا مكئتكستلو» : 1 4زيزع ي يوق

 09 ٌديِعْلاْللَصلأَوْه كَل نم لعأو جس كح يتسلل وقل ىسم لا ؟ هيلع نب

 5 0/ نم ٌءاشي نَم اهنروُي ضرألا َنِإ ..اوريصاو للاب
 فاخ ْنَمِل كلذإ :4نيقتملل ةبقاعلاو هدابع

 لك تباخو اوُحَتفتساوإ» ©١: يباذعو يفيوخت وهو ؛يديعو نم يشحخو «ةمايقلا َموي يدي نيب ُهَماقم فاخ نمل اذه ديعو «ٍديعو فاخو يماقم

 نم «متهج هئارو نمإ» : ١5 قحلل دناعم «ولينعإط هسفن يف رّبجتُم 4ِراّبج لك تاخوإ ءاهموق ىلع اهّير لسرلا ٍترصننساو «دينع ٍراَبج
 ةياغ يف قاّسغو مي نمي الإ بارش هل سيل راثلا يف 4دايردَص ءام نم ىَقسْيوإل «ادلخم اهنكسي داصرملاب هل يه :يأ «مّنهج دينعلا راّبجلا ءارو

 الوؤنا «[هترارحو هترار ةدحاو ةرمال ًاعَرُج ُهاَّسحتي :يأ] ؛4ُةُعَّرجتيإط :11/ رفاكلا فوج نم ليسيام وهو «مدلاو حيقلا نم ٌديدصلاو ند
 فاطأ ىتح هندب ٌعيمج هل ملي «ناكم لك نم توما هيتأيو» . عاطتسيال يذلا هدرب وأ هترارحو هحيرو هنولو همعط ءوسل ُهّدري 4هغيِسُي

 لفمإل : ١8 ٌرمأو ىهدأو هلبق يذلا نم ظلغأ ديدش ٌبعص ملوم 4ظيلغ ٌباذع هئارو نموإط ع عيرتسيف توهبال ل تضره ور

 ىلع اوُبسك اَمِم نوُردقيالا» رافكلا لامعأل هللا هبرض ٌلثم اذه 4فصاع موي يف خيرلا هب ثّدعشا ٍداَمَرَك مهامعأ مهرب اورفك نيذلا

 .[ريبكلا نارسخلا :يأ] «ديعبلا ُلالَّصلا وه كلذإب ,دامرلا اذه عمج ىلع نوردقي ام اَلِإ مهلامعأ نم ءيش ىلع اوردقي م «ءيش

 لوح الو « هللا ىلع ٌتلكوت هللا مسب [ هتيب نم جرخ اذإ ينعي ] لاق ْنَم 3 : لَم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع دواد وبأو نسح دانسإب يذمرتلا ىور ١ : ةيآلا

 ناك هع يبنلا نأ امنع هللا يضر ةَملَس مأ نينمّؤمل مأ نع دواد ربأو حيحص نسح دانسإب يذمرتلا ىورو . « ناطيشلا هنع ىّحنتو « تيِقَوو ٌتيفكو َتيِدُه : هل لاقي ؛ هللاب الإ ٌةَوق الو

 . 57/نيحلاصلا ضاير/ . « لع َلَهْجُي وأ َلَهَجَأ وأ « َمَلَظَأ وأ ملظأ وأ لي وأ لِزَأ وأ « ّلَضأ وأ ليضأ نأ كب ٌدوعأ يّنِإ مهلا « هللا ىلع تلكوت هللا مسب ٠ : لاق هتيب نم جرخ اذإ
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 تلج تحد ذَِوأماَ تندالتأو © 9
 هبط طهي نذإبإَفَتردحْرممألا هتك

 ف هَمِلالََم مل أَ َرْم تكتل (© لماذ

 09 ٍةمصَشلأىفاَهْعَرفَو ٌتباَتاَهْلَصَأِةَبَيَطَةَرَبَمك
20 

 ٍتاومسلا َىَلَح هللا َنأ رت ملأل 8

 ىلع هتردق نع ىلاعت ربخُي ؟«ّقحلاب ضرألاو
 تاومسلا قلخ هّناب ةمايقلا موي نادبالا داعم

 سيلفأ ؛ساّنلا قلخخ نم ربكأ يتلا ضرألاو
 يبحُي نأ ىلع رداقب هذه قلخ ىلع ردق يذلا

 ,قاع تأيو مُكِبِمْلُي أفي نإإج ؟قوملا

 :؟١ [عوطأو مكنم لضفأ] «وديدج
 سس مظعب «زيزعب هللا ىلع كلذاموإ»
 نأ ؛هرمأ متفلاخ اذإ هيلع لهم وه لب

 مكتفص ريغ ىلع نيرخاب ٍتأيو مكبهذُي

 قئالخلا تزرب «اعيمج هلل اوزربو» ١
 يف راهقلا دحاولا هلل اوعمتجا :يأ شن اهلك

 هيف سيل يذلا ناكملا وطو «ضرألا و ٍزارب

 مهو «ءافعضلا لاقفإل ءادحأ * رتسي ٌءيش

 ى ريكتسا نيذللإ» مهتداسو مهتداقل عابتألا

 4أعبت مكل انك انِإ» :مهل اولاق «هللا ةدابع نع

 نونغُم منَ لهف#» انلعفو انرمدتأ انوترمُأ امهم

 نوعفدت له ؟4ءيش نم هللا باذع نم اع
 ؟اننوعدت متنك !ك هللا باذع نم ًاثيش اّنع

 5 انيدهل هللا اناَدَه ولإ» :ةداقلا مهل تلاقف

 ةملك ُتّقحو ءانّير لوق انيلع ٌّقح نكلو

 انْعِرَجأ انيلع ًءاوسإ» «نيرفاكلا ىلع باذعلا

 صااخ انل سيل «صيحُم نم انلام انْرَبَص ْمأ

 َيِضق ال ناطيشلا لاقوإل ؟ ؟ هيف نحن اَمِم
 امدعب ٌهَعابتأ سيلبإ ناطيشلا بطاخ رمألا

 «تاتحلا نينمّؤملا لخدأف هدابع نيب هللا ىضق

 ىلإ ًانزح مهديزيل ؛تاكردلا نيرفاكلا نكسأو
 ىلع «قحلا َدْعَو مدعو هللا نإ :مهنزح
 ناكامو مكئفلخأف مكتذعوو» «هلسر ةنسلأ

 مفلاخ مكنوكل مكل بنذلا َنإف (مكسفنأ اوُموُلوإط مويلا (ينوموُلت الفاو كلذ درجمب يل مبجتساف مكثوعد نأ الإ ٍناطلس نم مكيلع ي
 ًيعفانب 4« يحخرضمب منأ مول «هيف من امم مكصلخو مذقنمو مكعفانب ؟مكخرصمب انأامإ» «لطابلا ىلإ مكتوعدام دّرجمب ينومُتعبتاو ججحلا

 نع مهضارعإ يف «نيملاظلا َنِإظ لل ًاكيرش نوكأ نأ ُتدحج ينإ «لبق نم ٍنوُمتكرشأ اه ثرفك ينإإ» «باذعلا نم هيف انأ امم يذاقنإب

 ثيح اههف ةحراس #زاهمألا اهبحت نم يرجت ٍتاّنج تاحلاصلا اولمعو اوئمآ نيذلا لخدأو» : ١" 4« ملأ ٌباذع مهلإ» لطابلا مهعابتاو ّقحلا

 نولخدي ةكئاللاولا :ىلاعت لاق م «ةالس ابيف مهثيمتط ء[هرمأب :يأ] .4مهّبر ٍنذإب» ,نولوزيالو نولوحيال 4اهيف نيدلاخإ» اوراس نيأو اوراس
 نمؤملا وهو «ةرجشكإل هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش يهو 4ةبّيط ةملك ًالثم هللا تبرض فيك رت ملأ : "4 «مكيلع ٌمالس باب لك نم مهملع
 .نيح لك يف ءامسلا ىلإ نمؤملا لمع اهب ٌعفري «ءامسلا يف اهئرفوإ» نمؤملا بلق يف هللا الإ ةهلإ ال :لوقي «تباث اهلصأ» [اهب قطانلا]

 «توملا دنع ناطيشلا ينطّبختي نأ كب دوعأو» :لوقي ناكو < مقر دواد وبأ هاور (وِزْمَهو هيفنو هخبفن نم ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ةوعأو :لوقي دلع هللا لوسر ناك 7١ :ةيآلا

 ./؟١/05ج ريغصلا عماخجلا حيحص 7

 اهلكأ يت ًءاتش الو ًافيص اهقرو تاحقي ال - ملسملا لجرلاك وأ - هبشت ةرجش نع ينوربخأ ٠ : لاق « هع هللا لوسر دنع انك : لاق رمع نبا نع يراخبلا ىور 5 : ةيآلا
 انمق املف ( ةلخنلا يه ٠ : هزَع هللا لوسر لاق ًاقيش اولوقي م الف ملكتأ نأ ُتهركف ناملكتي ال رمعو ركب ابأ ُتيأرو , ةلخنلا اهّأ يسفن يف عقوف رمع نبا : لاق ؟ « اهُير نذإب نيح لك

 اذك نم ّيلإ ٌبحأ اهّئاق َنوكي نأل : رمع لاق « اعيش لوقأ وأ ملكتأ نأ ٌتهركف نوملكتت كرأ مل تلق ؟ ملكتت نأ َكلَعنم ام لاق ةلخنلا اهنأ يسفن يف عقو ناك دقل هللاو هاتبأ اي : رمعل تلق
 ١ . 550/7ج ريثك نبا/ . «اذكو



 ؛4اهّبر ٍنذإب نيح ّلك اَهَلُكَأ ٍتْوَت> ه

 اهنم دجوي لازيال ةرجش لثمك هلثم ن نمؤملا نإ
 عفري لازيال نمؤملا كلذكو «تقو لك يف رمث
 لك 5 رابلا فارطأو ليللا ًءانا حلاص لمع هل

 ًانسح ًامالك «اهبر نذإبؤ نيحو تقو

 لانمألا هللا ٌبرضيوإ» ءاكرابم ًابْيط ًاريثك
 لشموإ» 5 «نورك ذتي مهّلعل سانلل

 لشثم اذه «ةفيبخ ٍةرجشك ةشيبخ ةملك
 «تابثالو هل لصأال ءرفاكلل [هللا هبرض]

 «تقتجاإ» ءلظنحلا ةرجشب ٌهّبْشُم

 نم اهلاَم ضرألا قوف نمإ» تأ ْوتسا
 رفكلا كلذك ؛تابثالو اهل لصأال «رارق
 لمع رفاكلل دعصيالو «عرفالو هل لصأال

 نيذلا ُهللا تبي :707 ءيش هنم لبقُيالو
 ينو ايندلا ٍةايحلا يف ٍتباغلا لوقلاب اونمآ
 هللا لوسر ْنأ :يراخبلا ىور ؛«ةرخآلا

 اذإ ٌملسْلا» :لاق ملسوا هلاو هيلع هللا لص

 ًادمحم نأ هلل الإ هلإ ال نأ هَ ربقلا يف َلِعُس

 نيذلا هللا تبي :هلوق كلذف هللا لوسر

 ايدلا ٍةايحلا يف ٍتباشلا ٍلوقلاب اونآ

 :يأ] «نيماظلا هللا لضْيوإ» .4ةرخآلا ينو
 ايندلا يف اولَصض اك مهروبق يف مهتجح نع
 38 «ءاشيام هللا | لعفيوإ» .[مهرفكب
 4 رفك هللا تمعن اوُلَدِب نيذلا ىلإ َر رت ملأ)»

 نيملاعلل ةمحر هع ًادمحم ثعب ىلاعت هللا نإ

 لخخد اهركشب ماقو اهلبق نمف ؛سانلل ةمعنو
 اوُلحأوإ» «راثلا لخد ٌرفكو اهّدر نمو نجلا

 شيرق وكرشم مهو «4ِراَوبل راد مهمرق
 اولدِيف ناهيالا هللا ةمعن مسصتأ

 ب :يأ] «راَرقلا سيو اهتولصي متهجإ» :79 منهج يهو «راوبلا راد مهموق اوُلحاو هللا ةمعن
 لف) ١": [مهل ٌديدهت ةيآلا ينو] اهيلإ مكلئومو مكعجرم ««رانلا ىلإ مريصم نإ اوُعتَم لق هليبس نع اوُلِضَيلل اهيلإ ساّنلا اوعدو هعم اهوُدبع
 نأ لبق نمإو هقلخ ىلإ ناسحإلاو هقحب مايقلاو هتعاطب هدابع ىلاعت ٌرمأي .«ةينالعو رم مهانقزرا امم اوُقِفَنُيو ًةالصلا اوُميِقُي اوُنمآ نيذلا ييِدابعِل

 يذلا هللا)ب :!1 هتعافشالو هتقادص هعفنت ليلخ ٌةلاخُم كانه سيلو ةَيْدِف دحأ نم لبقيال «لالخالو هيف عيبالإل ةمايقلا موي وهو موي ّيِتَأ
 هقلخ ىلع همعن هللا دّعُي «ءام ء ءامسلا نم لزتأو ضرألاو تاومسلا قلخ

 اقزر «رابألا مكل ٌرْخَسو هرمأب رحبلا يف يرجتلط [نفسلا :يأ] 4َكْلُقلا مكل َرخَسو مكل ًاقؤر ٍتارفلا نمط ءامسلا ءام دب جرخأفإ»
 ليللا ىشغُي «راهنلاو ليللا مكل رخسوإ)ل ءًراهمالو ًاليل نارتفيال ناريسي «نيبئاد ٌرمقلاو سمشلا مك ٌرَحسول "7 يقسو برش نم دابعلل
 ٌجِلوُيِإَ» رصقيف اذه نم ٌرخآلا ذخأي مث «لوطيف اذه نم اذه ذحخأي ةراتف ؛ناضراعتي ب راهنلاو ليللاو «نابقاعتي ٌرمقلاو ّسمشلاف ائيئح هبلطي رابنلا

 )تا ةئاهث

 بترْخلا
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 ملك لَّجمَو 9 9 برو تبل ياك

 4 ع يال نص رس رس ل ل

 رانيا ورد 0
 2 مخ سس رح 07 3

 ويلا يف تال لوم أونما سب ءزأا هللأ تشي

 ُلَعْفِبَو يملا اهَلاٌلِضََو 5

 م 2

 رن نأ نول َدبَيدَلاَلِإَرَت 0
 1 00 20 | سمس مرعلام قَالَ ظر

 ََئيوَمَتوْسيَمَهَج 09 ٍراولَراَم مهما
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 ليسوع يد جو 9 رز 2
 اي دا لرسم
 ةَياكَعواَرِ مُهسَفَرراَمِصأوشِفيو هلَصلأا ومقيم
 دل أ 0 لسيدي

 ساس ><

 سس ح1 مو سس هس لل ع 05 هر ص

 ةرغش كلاكيت 2 اقدر ٍتدمّتلآَن مه
 كلَرَحَس ذو( رهن ا 1َوَخَسَورمأِب رحل ف

 7 َراَبلاَولَباهْكلَوَخَسَو نِْلدَرَمَهْلاَوسْمَّقل
0 

 .«زافغلا ٌريزعلا وه الأ َىَمسُم لجأل يرجي لك ٌرمقلاو سمشلا ٌريَعسو «ليللا يف راهتلا ٌجِلوُيو راهنلا يف يللا

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دبش ربقلا يف لكس اذإ ملسملا 9 : لاق هع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع يراخبلا ىور 11 : ةيآلا
 . 571/7ج ريثك نبا[ . ًاضيأ ملسم هاورو . © ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا

 ءاكرش 4ًادادنأ 4 هلل اوُلعجوإ : ٠" [رقتسملا سكب

 ءاشارف ضرألاو ًاظوفحم ًافقس تاومسلا مه قلح نأب

 تبي ف هلوق كلذف هللا لوسر



 07- مع 211

 هللَس َتَمَحنْاُدَْكنِإَو وشل لح نيت

 69 رانك هلل نضل تااهوُسُفح 20 50 00 0 22
 0 نمل اوامماءدلل اذنه ْأَعْجَأَبَر 1 ”تميهارنإل -

 دات: لللش 26 3 0 3 كالا

 مكل اَيَه «ةوقلأس اَم لك نم ماتآوإل "4
 امم مكلاوحأ عيمج يف هيلإ نوجاتحت ام لك

 ل هلا تمعن وتمت نإو) «مكلاحب هنولأست
 معنلا دادعت نع دابعلا ُز زجعي «اهرّصحت

 «ناسنإلا ْنِإإ» ءاهركشب مايقلا نع ًالضف

 مهو «صوصخلا هب دارأو ٌستج ناسنالا ظفل]
 لاق ْذِو» :"ه «رافك ٌموُنَظَلط ء[رافكلا
 دلبلا ةكم «ةدلبلا اذه لعجا ٌبر مهاربإ
 لاقف هل هللا ٌباجتسا دقو 4«ًانمآإ» مارحلا
 ,هانآ أ امّرَح انلعج ان ْأوَرَي لَو :ىلاعت

 نأ َّي يبو ٍينبجاوإل كأنما ناك ُهَلد نمو

 وعدي نأ عاد لكل يغبني ؛ ,«مانصألا دي

 انني 220 1 6 اوبل 0 َنُهنإ ٌبرو» :"5 هتيرذلو هيدلاولو هسفنل
 ًاببس تناك اَن] ««ساتلا نم ًاريثك َنْأَلْضَأ

 نمفإل [ًازاجم اهيلإ ّلعفلا ٌفاضأ لالضإلل 0 و5 فيرهلعل ِترَعَت َ لَن مقررا ملاك

 نموإل [ينيد ٍلهأ نم :يأ] 4يّنم هنإف ينعبت 06
 ءْىَش نم هَل َلَعقْكاَمَوُِليْاَمَو يفْحاَمْدَلَعَت كنسي

 ىلَبَهَوىزَلَأ دللدمحلا 00 امَسلا قالو ضل

 بات نمل :يأ] «محر ٌروفغ كنإف يناصع
 نم ٌتنكسأ ينإ اير :377# [توملا لبق

 كتيب دنع عدز يذ ريغ ٍداَوب يقّيَرُذ

 اوُميقيل انّيرإ» «تيبلا ءانب لبق كلذو «مّرما
 نم هلهأ نكمتيل ًامّرحم هتلعج امّنِإ 4ةالصلا
 نم ًةدقفأ لعجافإ «هدنع ةالصلا ةماقإ

1 

 © عدلا يمل قرض !َقحْسإَو !َوَليِعَمْسِإ ريكْلاَلَع

 ُلَسبَقَتَو - قرد نِمَوِةولَّصْلا م يقم لع َبَر

0 

 «نوملسملا هب صتخاف ,4مييلإ يوهع ساثلا ولا هل ل ” سي 21111 مس و

 مضنوع كلذ نوكيل «تارحلا ني مهقزراوط 0 7 0 اة لرفس ا اول ءاتعد
 لعجاف عوز يذ ريغ ٍداو هّنأ كو ؛كتعاط ىلع َلَمَمَياَمَع هدأ كَ َحَبالَو 69 باح اسجل
 م «كلذ هللا باجتسا دقو ءاهنولكأي را مهل رو سي#7 | ودعم ل 0020 24 97

 نم اذهو ِاَنُدَل ْنِم اقزر ءيش لك تارت هيلإ 0
 كن انّبرإ» :8 هتكربو هتمحر و ىلاعت هفطل

 اهنطابو اهرهاظ اهلك ءايشألا ٌملعت كّنِإف دلبلا اذه لهأل يئاعد يف يدصق ملعت َتنأ 4ءيش نم هللا ىلع ىّفخي امو ُنِلْعُن امو يفخن ام ُملعت
 ّنسو ينس ربك ىلع 4قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هلل ثمحلا» :"8 :(ءامسلا يف الو ضرألا يفإ» ٌءيش اهنم كيلع ىفخيال
 كلذك 4يتّيرذ نموإل اهدوُدحل ًابقم اهيلع ًاظفاحم «ةالصلا مقُم ينلعجا ٌبرو» : تل هاعد نمل بيجتسي «ءاعدلا ٌحيمسل يّبر نإ «يتأرما

 رع هلل هتوادع هل نيبت ال هيبأ نم ًاربتي نأ لبق اذه ناكو ؟ّيَدلاولو يل زفغا ابر كى هلك هيف كأس ايف «ءاعد لب لبقتو اّبرإ» ال نيميقم

 اذإ (نوُمِلاظلا لمعي اّمع ًالفاغ هللا» دمحم اي 4َنبسحت الوإل : 47 مهامعأب مهيزاجتف باسحلا مرقي مويإل مهلك «نيسؤمللو) «لجو
 ةّدش نم 4ٌراصبألا هيف صخشتإ ةمايقلا موي «مويل مهُّرحْوُي امنإإ» ءمهعنص ىلع مهقاعُي ال مهل ٌلمهم مهنع لفاغ هّنأ مهلَجأو مهّرظنأ
 .هيف لاوهألا

 لاقام ٌقحأ «دجملاو ءانثلا لهأ دعب ءيش نم ٌتكشام َءلمو ءامهنييام َءلمو «رضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم ُدمحلا كل انّبر َّمهللا» :عوكرلا دعب لوقي ع هللا لوسر ناك "5 :ةيآلا

 ./41/7/ مقر هحيحص يف ملسم هاور دبا كلنم ٌّدَجلا اَذ ٌعفنيالو «ٌتعنم امل ّيطعمالو «َتيطعأ امل ٌنامال ّمهّللا :ٌدبع كل انلكو ءثبعلا

 . « اني هنع قغتسم الو عّدوم الو يفكم ريغ دمحلا كل مهللا » : لوقي ناك هلي هللا لوسر نأ يراخبلا حيحص يف درو 5# : ةيآلا

 مالسلا هيلع ىسيع لوقو ةيآلا 4 سانلا نم ًاريثك نللضأ ّنبعِإ ٌبر ف مالسلا هيلع مههاربإ لوق الت قم هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع بهو نب هللا دبع لاق "5 : ةيآلا
 هيلع ليربج هاتأف ؟ كيكيي ام هلسو ملعأ كبرو دمحم ىلإ ليربج اي بهذا : هللا لاقف ىكبو « يتمأ مهللا يتمأ مهللا يتمأ مهللا ١ : لاق مث هيدي عفر مث ةيآلا «# كدابع مهّنإف مهبّذعت نإو 9

 . ه40/؟ج ريثك نبا/ . ٌكؤوُسُت الو كتّمُأ يف كيضزس اّنِإ هل لقف دمحم ىلإ بهذا هللا لاقف : لاق ام هع هللا لوسر هربخأف هلأسف مالسلا



 نيتها قت هع نيعرسم 4مهسوؤُر يعنقُم نيعطهمإل : 1
 مهلإ ٌكتريالإ» مهسوؤر يعفار ريغ عادلا ىلإ
 اش اظ مهراصبأ 4 فرط

 هءاؤم ب 25 ب

 ةدئفأو 1 توعلم ةصخاش ةرهاظ مهراصبا مهل
 ّ مهفرط ْمِيلِإْدَيَرب ريال مهسو را «ةفاخنلاو لوفلا نم هيف مهام ة ةراكل رظنلا

 مص ره سس و 2561 5 همس حس
 نزال وقف با ذعلا مين , موي سال رذَنَأَو () ءاَوَه اهيف سيل ةيلاخ مهولقو (ُءاَوَه مهتدقفأوإ»

2 
 قلي عدت ىو اكتسبت 0 رذنأوإ» :4 4 فوحلاو لجولا ةرثكل ءيبش
 عيشتو ك َكَتوُعَد بحي ٍبيِرف لجأ كادر اسرأ نيذلا لوقيف ُباذعلا مهيأ موي ساقلا
 تااَم ُلَقْنَم حشو د سم مكَوَأ ُلْسْل جن بيرق لجأ ىلإ انرخأ ابر اوملظ

 71 اس أس يرض 20 ةنياعم دنع اذهو «لسرلا عبتنو كتوعد

 أاوملظ نيذلا نكرم ٍفْمَتْككَسَو (© ٍلاَوَوْنَم :اذه مهوق يف مهيلع ًاّدر ىلاعت لاق «باذعلا

 ماس سا 2 رس و نم مكلام لبق ني مُممسقأ اوُنوُكت مل َوأ»ل

 اَسيَرَصَو زهيالسم َىِج مكس َيَوْرْهَشَ هذه لبق نم نوفلجحت اونوكت مل وأ !؟4لاوز

 هَّللَأ دنعو هر حم اوركُم دقو (0) لاعمال داعمال هّأو هيف مَ مع مكل لاوزال هنأ ةلاحلا
 2 م و2 لاقتنا نم مكلام «كلذب اذه اوُقوذق ءازجالو

 ُلاَبْلُْهْنِم ولو عمْركحَم كَنإَومُهَرُكَم اوُملظ نيذلا نكاسم يف متنكسوإ» ©
 رو 000 ا وَ 2 04 0-0-2 3 هوحنو دوم دالب 5 2 هز

 رو 0 0 نس ا 30 8 دم م
 و ًّ ا 221 بس 7

 هن و سرس ل / 0 حو اس مى ميهيف ِ اذه عمو «٠ ف ةبذ أ
 را يموي نيمرح رشا 8 راك ديول رجدزم مى مهب انعقوأ ايف نكي ملو ربتعم 200

 -_ دقوإ» :45 «رذتلا ينغت امف ٌةْعِلاِب ةمكحإل هر هه

 َبْصَتو ِنارطَفْنَممهلِيباَرَس ©9 ٍداَحَصَأْلأ ف َنيقُم بيذكتو «كرشلاب :يأ] ,#مهّركم اوركم

 َتَبَسَكاَ سفن لمهن أ ىرحيل © ©) ُراَثلَمَهَه هوجو هرم ا 0

 أورَذَنُسِلَو سيات عباده و 3 اسجل خر سدس َّنِإ هلوقك لابجلا هنم لوزتل مهكرش نإ 4لابلا
 بج < همو و 556 م وول ل وتعس لو 66 208 م :5ا/ أ هنم نرطفتي تاومسلا داكتول :ىلاعت

 623 ببن ال ااوُلوأ ذيلو دجاوهنلإ وه يلو ء دب نم عهَلْسُر هدلعو َفِلَخُم هللا 8 0 الفإو

 - هللا نإإط ءداهشألا موقي مويو ايندلا يف مهترصن
 هيلع عنتميال ةّرعاوذ «ماقتنا وذ زيزع

 .ضرألا ُلَدبُت موي لصاح اذه ُهُدْعَو «تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا ُلَدبُت مويإ» :4 8 هب ٌرفك نمم ماقتنا وُذ وهو بلاغُيالو هدارأ ءيش
 ىلع» :لاق ؟هللا لوسراي ٍذمموي ساّنلا نيأ :تلاقف «ةيآلا هذه نع ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس اهّنَأ ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىورو

 لوسراي دموي سانلا نيأف «#هنيميب تاّيوطم ثاومسلاو ةمايقلا موي ُهُضبق ًاعيمج ضرألاوإل :لاعت هلوق نع هتلأس اكو .ملسم هاورو ءاطارصلا
 ىلإ ٍفنص لك عمج دق «ضعب ىلإ مهضعب نينَرقُم «ٍدافصألا يف نينّرقم دموي نيمرجما ىرتوإل : 49 دمحأ هاور (متهج نتم ىلع مه» :لاق ؟هللا

 ؛نارطق نم اهنوّسبلي يتلا مهبايث (ِناَرِطَق نم مهُليبارسإل :8 ٠ .دويقلا يه ُدافصألاو .«مهجاوزأو اوُملظ نيذلا اوُرُشحاإ :ىلاعت لاق اك هفنص

 © تّبسكام سفن لك هللا يزجيلإ 0١: نوحُلاك اهيف مهوإط 4راَتلا ُمُهَهوِجو ىشغتوإل ءراثلاب ءيش قصلأ وهو «لبالا هب ىَلَطُت يذلا وهو
 هب اوظجتيل «وب اوُرَدْنيِلو سائلل غالبا ٠ نارقلا «اذهإل : ه7 ةيفاخ هيلع ىفخت الو ءيش لك ملعي هنأ #باسحلا عير هلا نإ ةمايقلا موي
 .لوقعلا يوَذ «باببلألا اوُلوأ رك َدَيِلو» ءوه لإ هلإ ال هّنَأ ىلع تالالدلاو ججملا نم هيف ام اوُنِدتسيل «دحاو ُهلإ وه امنأ اوُمَلْعََو»

 . « دحأل ملعم اهيف سيل ىقننا ٍةَصْرفك ءارفع ءاضيب ضرأ ىلع ةمايقلا موي سانلا رشي :  يَ هللا لوسر لاق : لاق دعس نب لهس نع نيحيحصلا يف ىف ءاج عم ةيآلا

 ذعموي سانلا نيأ : تلق : تلاق 4 تاومسلاو ضرألا ريغ ٌضرألا لّدبت موي ف ةيآلا هذه نع هيف هللا لوسر لأس سانلا لَوَأ انأ : تلاق اهنأ ةشئاع نع دمحأ مامألا ىورو
 . هج ريثك نبا/ . ملسم ةهاورو ( طارصلا ىلع » : لاق هللا لوسر اي



 0 رجحلا ةروس ريسفت

 4نيبُم ٍنارقو باتكلا تايآ كلت رلاو ١:

 .نيمسالا نيب هل عمج «نارقلا وه ٌباتكلا]

 ول اورفك نيذلا ُدَوَي امّبْر :؟ ء[ميخفتلل

 31 ءنكجلل ايندلا يف الكول ومحو ركلا نم هن _ ةيرابفزل ةلامسلا اناكام ىلع نوُئدنيس مهْنِإ «نيملسم اوناك < متر
 ؟0/برتيلا هج ل هلم

 اوُفِقُو ذإ ىرت ولو## :ىلاعت هلوقك «نيملسم دوُياَمِبَر (ني) 00 نيم ناو تكلا 03 ٌتَكياَءَكْلَيرْلا

 تاياب ُبَّذكُنالو و انتيلاي اولاقف راثلا ىلع عل عا حس مى, ؛ اس هم

 مُهْرَل :* «نيسؤملا ني ُثوكنو 0 ولك يمُهْرَذ 7 َنيِيِلَسماوناكَولاورهكح نيل
 مهل ٌديدش ٌديدمم اذه ؛ياوغعتمتيو اولكأي كأم 2 مزمل 000
 نإف اوُعَتَم لقت :ىلاعت هلوقك ,ديكأ ٌديعوو 0 0 ها , مهلتوأ واوعتمس ؟ىن د عسل ل 5 هداك لن ف 2 و

 نع «لمألا ْمههليو .4رانل لإ رصم 2 قم َنِمٌقِبَسَقاَم 3 ٌموُلَعَم باك اَطَواَلِإٍةَيَرَكنِم
 7: ةبقاع اع «نوملعي فوسف# .ةبانالاو ةبوتلا 06 م 0000 8 4 ل ل

 ا الإ يرق ني انكلهأاموإل :4 مهرمأ 00

 2 نإ 74 ٍَملاباَساَاَمْوَل ) 3 جم :وُنَجَمْل كن َرحَِل
 دعب الإ ةيرق ىلاعت كلهأام «مولعم ٌباتك 07

 قبستامو# : :© اهلجأ ءابتناو اهيلع ةجحلا مايق وا 5 2 0 204 مر

 ىلاعت نإ «نوُرأسيامو اهلجأ ةمأ نم مو يلا اَل إَةكِيكَمْلا لام ا َنِوِدِسَصلاَنِم
 مهتاقيم نع اهكالمه ٌناَح ةَمَأ ل

 ةكم لهأل ٌةيبنت اذهو «مهمّدُم نع نوُمّدقتيالو 5 2 نوط منور دل امل نَححاَنِإ | نيرظنم اذ

 ني هيلع مه اع عالتإلا ىلإ مه دانرإو نّقموتَمَو3 يلوا عيش *. ىف َكِلَبق نم اَمْآَسَدَأَرََ
 :5 كالملا هب نوقحتسي يذلا داحلالاو كرشلا م

 كننإ ٌركذلا هيلع َلْزُن يذلا اهّيأاي اولاقوإ ىفمكَلمَم كل كل اك دورت هيأ كد لوش
 يف مهدانعو مهرفك نع ىلاعت ربخُي «نونج د4 22 هير دع راو

 07 كل يف نونجن َكّنِإ 0 لوألا نش تح دقودينومؤنل0©) | َنمِرْحمْلاٍسوَلق

 :ال انءابآ هيلع اندجوام كرتو كعابتا توج سي هفاوُلَظَف لمسلم 0
 نودبشي «ةكئالملاب انيتأتإل اله «امولإط 357 يسوغ خل 4 2 تت

 نم تنك ْنِإإ» هب تعجام ةحصب كل 2 َنوروحْسم موق نح لب انرصم 1 2 امّنِإ| اقل

 :[هلوقب مهيلع ىلاعت هللا درف] « ,4نيقداصلا

 ةلاسرلاب «قحلاب الإ ةكئالملا لّرئامإ» 8

 دازي نأ وأ] «ليدبتلاو رييغتلا نم هل ظفاحلا وهو «نارقلا وهو ٌركذلا هيلع لزنأ ىلاعت وه هن «نوظفاحل ُهل انإو ٌركذلا انلزن نحن انإإل : 8 ٍباذعلاو

 هب اوناك لإ لوسر نم مهيتأياموإ# : ١١ [نيلّوألا مأ ىف :يأ] «نيلَوألا عيش ذ يف كلبق نم انلسرأ دقلو# : ١١ (هنم ْصقني وأ هنيف

 ىتأام هّنِإو «ةيضاملا منألا نم هلبق نم لسرأ هن . شيرت رافك نم هيك نم بيذكت يف لسو هلا هلع لل لص هلوسر لاعت ينم «شوؤز تسي

 ١7: :لاقف ىدحلا عابتا نع اوربكتساو اودناع نيذلا بولق يف بيذكتلا كلس هنأ ىلاعت ربخأ 6 هب اوؤزهتساو هوُّبذك الإ لوسر نم م

 دقو هب نوئمؤُيالا# : ١ [كموق يكرشم بولق يف هكلسن كلذك نيلوألا عّيِش يف هانكلس ام :يأ] 4 نيمرجا بولق يف هكلسن ك كلذكإم

 «نوجرعي هيف اوُلظف ءامسلا نب باب مييلع انحتق ولوإط ١: 4 رامدلاو كالحلا نم هلسر َبّذك ْنَب ىلاعت لمقام َمِلع دق 4نيلّوألا َُنُس ْثْلَح
 «انّراصبأ ْتَرْكس امنإ اوُلاَقَل : ١8 لب كلذب اوُقَدص امل هيف نودعصي اولعجف ءامسلا نم ًاباب مش حتف ول هنأ مهرفك دانع نع ىلاعت ربخُب

 .«نوروُحسم موق نحن لبإ» ءُتَرِحَسو ثذخأو تَدُس

 كل

 اودع يب تمشتالو ادقاَر مالسإلاب ينظفحاو ءًادعاق مالسإلاب يبظفحاو لاق مالسالاب يبظفحا ْمهّللا» :وعدي رع هللا لوسر ناك :لاق دوعسم نب هللادبع نع ؟ :ةيالا

 ١54٠/. مقر ةحيحصلا ثيداحألا يف وهو هححصو مكاخملا هاور .«أدساح

 ىرن ام تالوقيف « كرشلا لهأ مهرّيعي مث « اونوكي نأ هللا ءاش ام رانلا يف نونوكيف مهمونذب نوبذعي يتمأ نم ًاسان نإ ١ : هلع هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع ؟ : ةيآلا

 لاجر هلاجرو طسوألا يف يناربطلا هاور © نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا ُدَوي امبر > : ِهُيَع هللا لوسر أرق مث « هللا هجرخأ الإ ُدَحَّوُم ىقبي الف « مكعفن مكتامإو مكقيدصت نم هيف متنك اه
 . 5 47/7ج ريثك نبا/ . ؟١١/075ج دئاوزلا عمجم / ةقث وهو يفريصلا ماسب ريغ حيحصلا



 الإ «ًاجوُرُب ءامسلا يف انلعج دقلوإ»

 ركذ ؛مهترباكمو مهدانعو نيرفاكلا رفك ركذ
 .[هتينادحو لعاب لدتسُيل هتردق لاك

 بُهَشلا اهيف لعج «بكاوكلا يه :جوربلاو
 :١ا/ نيطايشلا ةدرم نم املًاسّرح

 :يأ] 04 مجَر ٍناطيش لك نم اهانظفحوإ»
 َقّرَعْسا نَم الإإ»ل :6 [نوعلم موجرم

 نبا لاق] «#نيبُم ٌباهش هعبتاف عمسلا
 نع نوبجحيال نيطايشلا تناك :سابع

 ثالث نم اوُعِنُم ىسيع َدِلَو املف «ءاهسلا

 لل هلع ا لم ينل اسف «تاوع

 نم مهنم امف ءاهلك تاومسلا نم اوُعِنُم ملسو
 [بابشي َيِمْر الإ 1 قارتسا ديري دحأ

 يساور اهيف انيقلأو ًاهاَنْدَدَم ضرألاوإل 4
 ىلاعت ركذ «نوؤوم ءيش لك نم ابيف اهبنأو
 لعجو ءاهعيسوتو اهاّيِإ ُهَّدمم ضرألا هقلخ
 عورزلا نم اهيف َتبنأامو يساورلا لابجلا اهيف
 5١: ردقب رَّدقم «مولعم ءيبش لك نم
 هْنَأ ىلعت ركذي «شياعم ايف مكل انلعجوإل

 بابسألا فونص يف ضرألا يف مهفرص

 نتي 4نيقزارب هل مسل ْنَموإل ءشياعملاو
 ابو بساكملا بابسأ مهل رّسي امب مهيلع ىلاعت

 اهقزرو ءاهنوبكري يتلا باودلا نم مهلا ٌرخس
 قزرلاو «ةعفنملا مهلف .مهلعال اهقلاخ ىلع
 الإ ءيبش نم ْنِإوظ 5١: ىلاعت هللا ىلع
 ءايشألا نئازخ هناحبس هدنع (هنئازخ اندنع

 ردقب الإ ةلرئاموإ» فونصلا عيمج نم

 ةمكحلا ُهل امل «ديري اكو ءءاشي ا" «مولعم
 خايرلا انلسرأوإل :؟7 هدابعب ةمحرلاو ةغلابلا

 نوكيل عمجلا ةغيصب حايرلا ركذو ءاهياكأو اهقاروأ نع حتفتف رجشلا ٌحقلتو ءام ٌرُدَنَق ٌباحسلا ٌحقلت يأ :حقاول ه/ءام ءاهسلا َنِم انلزنأف عقاول
 هل متنأاموإ» ءهنم اوبرشتل ًابذع هانلزنأ «ةومكانيقسأفإط .جاتنإلا مدع وهو ميقعلاب اهفصوو اهّرفأ ِهّنإف ,ميقعلا حيرلا فالحب «جاتنإلا اهنم

 «مهتيمب مث مدعلا دعب ّقلخلا ايحأ يذلا وه 4تيمنو يبحن نحنل اًنإوإ» : "1 عيياتيو ًانيعم هلعجنو مكيلع هظفحن نحن لب هل نيظفاحب 4نينزاخت

 انملع دقلوإل ءمدآ ندل نم كله نم لك «مكنم َنيِمدلقتسملا انملع دقلوإ» :؟ 4 [ىلاعت هلل ءيبش لك ُكْلْمْفَل «نوُنراولا نحنوإ»
 انقلخ دقلوإ» 5 «ملع مكح هنإإ» [ءازجلاو باسحلل] «مهرشحي وه كّبر نوط :؟© ةمايقلا موي ىلإ ّن يح وه نم «نيرخأتسملا

 ني 4موُمّسلا ران نم لبق نم ُةاتقلخ ناحلاوإ» : "/ سلمأ «نوُئْسَمل نتنم نيط نم ِإَمَح نمإ» سباي بارت نم (ٍِلاَصْلَص نم َناسنإلا

 ركذب ةيونت اذه «نونسم ٍَمَح نم ٍلاصلص نم ًارشب قلاخ ينإ ةكئالملل َكْبر لاق ذو : 8 مدأ فرش ىلع هيبنتلا دوصقملاو .راثلا ِبَهَل

 «[مدأل ٌفيرشت هناحبس هيلإ هتفاضإو هللا ,قلخ نم ٌقلخ خورلا] «يِحوُر نم هيف ٌتخفنو هتيوس اذإفإي 8 هقلخ لبق هتكئالم يف مدا

 الإ : ما .[ل ةعاطو ًاعمس «نوغمجأ مهلك ٌةكئالملا كججسفإل : 9 [مهمَةلبق مدآ ناكف «مدآ نع هلل ٍدوجسلاب اور ] «نيدجاس ُهَل اوه اوعَقْفإت

 ل ل
 هت هلل تل آ

 0 تديرها َِمَسلَأِف ءانلعج دقو /

 َممّسلَأَقرتَس أنَماَلِإ © | (9 ٍوِيِجَتْر اطبش ش سماع

 210 م باب مح 7

 ايفل اَنَلَعَجَو 9 ِنْوروَم دن لكم 0 ىصاور
 هه

20 

 اندنِع | ٍءْيَسْنمْنإَو او 9 يقرأ ََل صوم
 مكي اَنلَسَرََو 9 م ودبل جهلزتنامومني ارح 04 هر ل 002000 اا واخ اسر ل ل 1 مس

0 

 مج اص
 هر ثنا سو وترسم لَم مسلسل قول

 9 وفر وذو ححوتيِهحَو ين نحل انو ايز) نرحب
 ملا ماَعَدَفَلَو مكن َنيِم ٍدفَتَسَملامِلَعَدَفَلَو لا سس سس تح سس هل ١ وي 000 لا

 دبا 26 د هرْموهكبَرَدإَو

 ِراَن نم ُلبقنِم هقلَح نال () ٍنوْنَسَمٍاَمحنمٍلصْلَصِنِم
 يارب قبح فِ ا (©) ورمل

 وم 0

 نم ِهْفتحَفَنَو مسوس ادِإَو 0 8) ٍِنوُمَسَ سامح 2 مح نم ٍلدَصْلَص

 ملك ةكيلتلاَدَمَس 9 يجو جو 0 سس رس حر رس هل دومه و 20
 لت ره _ 2 مسألل © 0

 3 ترجل عم وكيد سينا( نوعمجا
 ليكن

 .[هتمحر نم هدرط يف ىلاعت هللا ةملك هيلع تقحف ىمدآل ًادسحو «ةسفنل ًاماظعتساو ًارابكتسا] «نيِدِجاَسْلا عم نوكي نأ ىلأ سيلبإ

 امّنإ و ًاقلغم ًاباب اهنود نم ّنِإو نينس عبس حيرلا دعب ًاحير ةنجلا يف قلخ هللا نإ 9 : هلئيَع هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ نع يديمحلا رييزلا نب هللا دبع ركب وبأ مامإلا ىور 7 : ةيآلا

 . 515/7 ج ريثك نبا/ . « بوثحلا مكيف يهو بيذألا هللا دنع يهو ءيش نم ضرألاو ءامسلا نيب ام ُتَرْذَأل حتف ولو بابلا كلذ نم محيرلا مكيتأي



 عم َنوكت الأ َكَلاَم سيلبإاي لاقإل ”؟ نهال زيك ]زا
 :#3# [؟كل عناملام :يأ] 54 نيدجاسلا

 نم ةققلخ رغبل َدُجْسإل ْنكأ ل لاقإ نك أدل َلاَك ا َنيِدِسلآ عم لَ َكلاَم داي َلاَق

 ةريكت نّب] «4ٍنوُئْسَم مح نم ٍلاصلَص 1 2و هس
 د كب ركحج رولا ل 2 سا سو 2-2

 جر خاف لاقل 5 [هنم ٌريخ هّنأو ةهدسحو ل ل بوتس ملم ني صْلص نم متقلخ 5 أَدَحَس َ

 «مجر كنإفإ [تاومسلا نم :يأت « اهنم 22 - سب ع 0 وو 22 2 »وج ع

 َنإوط :#© هب ةلصتم ةنعل هعبتأو «موجرم روف اًَهَسَعْللأَكللَعَّنِإَو 9 | ميجر 5 افاهنم حجرخأف

 هل ةقحال «نيّدلا موي ىلإ ةسعللا كي دَِإِكَل 0 دوف تر وبا ةقحال 4 ةسللا َكلع ه4 1 مح ب د 5

 بر لاقل :8“ ةمايقلا موي ىلإ هيلع ةرتاوته 0202000 : 1
 ةدسح مامع نمو «نوثعيي موي ىلإ ينرظناف ام لاف ا ٍمولعَمْلا ِتفَوْلاِم وي َلِإ © نب 2 م

 بيجأو «ةمايقلا موي ىلإ ةرظنلا بلط [هوتعو] 2 دوك وود هس مم 00 22
 4 ني رظنملا نم َكَنِإف لاقإل :317 :كلذ ىلإ 5 نيعمجأ ميِوَعالَو ٍضرألا ىف مهل ٌنسَيرأل نتيوغأ

 7 0 4 نيب و ام 0 أ حمص ما مس

 بيجأ هن ,«مولعملا تقولا موي ىلإ :*8 ىلع طاصا ذه لاق 4ز) تيصلخملا مهتم كدابعال
 ىقحت املف ألاهمإو هل ًاجاردتسا كلذ ىلإ

 امب بر لاقإ» 8 هللا هحبق ةرظنلا نما!

 2 رس حر هس هه ببسب مسقأ هّوتعو هدّرَم نمو 4 ينتيوغأ مج ب م4 يو ردو عد

 مدآ ةيرذل مه َنيزأله يتنلضأر ينضيوغأم يول تعمأ مموج © | نيواَعْلا نم كعب
 يصاعلملا ميهلإ ببحأ 4ضرألا يف تا موقت رج منَ معك وأحس 0 05 َ >موكق حج 2 2 نب رالر ب ع ه_-- 00

 الإ :4 ٠ ينيوغأ 6 «نيعمجأ مهتيوغألو)» ورم هيد ال هوم
 نيذلا :يأ] 4نيصّلخملا مهم َكدابع دي لسا َوحدأ (:7) 0 نوب رويعو تنحف ْنيِقْنَمْل

 هل هللا «لاقإ» 5١: [ةدابعلا كل اوّصلخأ هه 00

 «مقتسم ّلع طارص اذهإ» ًادعوتمو ًادّدبتم رسم لع اناوحإ لع نم مهروذدص يفاَم انعزنو

 مكلامعأب مكيزاجأف لإ مكلك مكعجرم 2 ع يدم مش امو ثضتاَم اَِفْمُهشَمَياَل © 0

 ميلع كل سيل يدابع نإإ» ::؟ اهيف

0 

 ليبس الف ةيادهلا مل ٌثرّدق نيذلا «ناطلس دمت © 2 ا 3 َىِداَبِعَأَجَت 1

 نم الإ .مهلإ كل لوصوالو مييلع كل 2 ها 07 هد عوج صوم م ا 5 َدَعْلاَوه

 متهج نإوإ :4* 4نيواغلا نم كعبتا 29 مهد فيض نَع َمُهَقنَ 9 تارت ب

 مث .سيلبإ َّعِبلا نم عيمج 4نيعمجأ مهذعومل -5
 اه : ع :باوبأ ةعبس منهل نأ ىلاعت ربخأ

 يف نيقتملا ثإ : غ8 ابنم هللا انراجأ ءاهنولخدي سيلبإ عابتأ نم ٌءزج اهنم باب لكل بتك دق يوسف ٌءزم مهنم ٍباب لكل باوبأ عبس

 «تافآلا نم نيلاس 4« مالسب اهلا : 4.5 نويعو تانج يف مهو ةّئحا لهأ ركذ ىلع فطع راّثلا لهأ لاح ىلاعت َركذ اك «نويُو ٍتانج

 جلا ٌلهأ لخدي :ةمامأوبأ لاق «4نيلياقتم ِرْرُس ىلع ًاناوخإ ٌلغ نم مهرودص يفام انعزنوإل :07 َعرَفَو فوخ لك نم «نينمآإل مكيلع ملسم
 الو 4/١ ةيآلا هذه أرق مث لع نم ايندلا يف مهرودص ينام ُهللا زن ا نإ تح نئافضلا احلا نم يدا يف هرودص يا ىلع

 مهربخأ #محرلا ٌروفغلا انأ يّنأ يدابع ءىّبنإط : 44 الرج ابنع نوُمييالإلو «ةقشم مهبيصنال 4نيجّرخمب اهنم مهامو ّبَصَن هيف ْمُهْسمَي

 اوركذا» :ثيدحلا يفو ,فوخلاو ءاجرلا ّيَماقم ىلع ةلاد اهلبق يتلاو ةيآلا هذهف « ,«ملألا ُباذعلا وه يِباَّذع نأوإ 9٠: ةمحر وذ يّنأ دمحم اي

 .[ةكئالملا نم مهو] ؛ميهاربإ فيض ةصق نع دمحتاي مهربخأ «مهاربإ يفيض نع مُهبنو» 9١: (راتلا اوُركذاو ةّتجلا

 . ؛ دمحم ةمأ ىلع لاق وأ - يتمأ ىلع فيسلا لس نمل اهنم باب باوبأ ةعبس مهل 9 : لاق هلم يبنلا نع رمع نبا نع يذمرتلا ىور 4 4 : ةيآلا

 رانلا هذخأت نم مهم نإو هبعك ىلإ رانلا هذأت نم راّثلا لهأ نم نإ : لاق # موسقم ٌءزج مهنم باب لكل )ف هلوق يف هِيَ يبنلا نع بدنج نب ةرمس نع : متاح ينأ نبا ىورو

 . © موسقم ٌءزج مهنم باب لكل وف هلوق كلذف  مهلامعأب مهزانم « هيقارت ىلإ رانلا هذخأت نم نمو « هتزجح ىلإ

 نأ حيحصلا يف امل قفاوم اذهو « يراّضلا عبسلا لثم هنم عزني ىتح ّلغ نم هردص يف ام هللا عزني ىتح نمؤم ةنجلا لدي ال : لاق ةمامأ يأ نع هريسفت يف ديعس ىور غال : ةيآلا

 اذإ ىتح ايندلا يف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم مهضعبل صيف رانلاو ةّنحلا نيب ةرطنق ىلع نوسبحُيف رانلا نم نوبمؤملا صلخي» : لاق هع هللا لوسر نأ ًايدح ثّدح يردخلا ديعس ابأ

 . ه917/7ج ريثك نبا/ . ( ةنجلا لوخد يف مهل نذأ اوقنو اوُيَذُه



 :يأ] ,«ًامالس اولاقف هيلع اوُلخد ْذِإظ :ه؟
 نوُلِجَو مكس انإ لاقإل [ًامالس املس

 مهيدي ىأر هنأ مينم هقوحت ببسو «نوفئاخ

 :ه17 ةفايضلا نم مهلإ هبّرقام ىلإ لصتال

 َكٌرِضِبُت اَنإ» .فحتال «لَجْؤتال اولاقإ
 وربك نم ًابجعتم لاق ؛قاحسإ 4ميلع مالغب

 لاقإ» :ه 4 :دعولل اققحتمو هتجوز ريكو
 َمِفف ربكلا ينم نأ ىلع ينوُمرشبأ

 هب هورشب امل نيدكو م هوُباجأف !؟4نوُرشِب
 اولاقإل :٠ هه :ةراشب دعب ًةراشبو ًاقيقحت

 «نيطناقلا نم نكت الف ّقحلاب َكانّرشب

 هللا نم وجر نكلو طنقي سيل هلأب مهباجأف

 هبر ةمحر نم ُطَقَي نمو َلاقإ» :55 :دلولا
 نم طنقي ملو كلولا ةعبتسا هنإ] (نوُناَصلا الإ
 اهيأ مكبطخ اَمف لاقإل :ا/ [هّللا ةمحر

 مهأسي عرش ىرشبلا هتءاج 1 ؟4نوُلَسرملا

 ىلإ اًناسرأ انإ اولاقا :هم. هل اوؤاج اًمع

 مث :88 طول موق نوُنعي 4نيمرجُم موق
 ا مهّنَأ هوربخأ
 انْرَدق ُةتأرما الإ 5٠: :اولاق اذهلو 6 ةتأرما

 ةرفاك تناكو] نيكلهملا 6نيرباغلا َنِمَل اهنإ
 اًملفط 51١: [كالملا يف نيرفاكلاب تقحلأف
 يف ةكئالملا تءاج (َنوُلَسِرملا طول ّلآ ًءاج
 هيلع اولختدف .هوجولا ناسح بابش ةروص

 :يأ] «نوُركنم ٌموق مكنإ لاقإل

 اوناك امب َكانتج لب اوُناَق :57 [مكفرعأل

 مهكالهو مهباذعب نونعي 4؛نوُرَتمي هيف

 مهب هعوقو يف نوكشي اوناك يذلا مهرامدو
 «قحلاب كانيتأوإل :54 مهتحاسب هلوُلُحو
 نأ هورمأ 4 ليللا نم عطقب كلهأب رشأفإ : 58 هموق كالهإو هتاجن نم هوربخأ امب هاّيِإ مهربخل ٌديكأت «نوقداصل انإو# «[قدصلاب :يأت

 4دحأ مكنم تفيلي الوإل ٠ «مهل ظفحأ نوكيل مهءارو مالسلا هيلع طول يشمي نأو 4مهَرابْدأ غبتاوإ» «ليللا نم بناج يبضم دعب هلهأب يرسي
 :5 ليبسلا مهيدلبي نم مهعم ناك هّنأك 4نورمؤت ُثيح اوُضماوإل «باذعلا نم مهب لح ايف مهورذو مييلإ اوُتفتلتالف موقلاب ةحيصلا متعمس اذإ

 ا 4نوٌرشبتسي ةنيدلملا لهأ ءاجوإ» :"1/ حابصلا ٌتقو 4نيحبصم وطقم ءالؤه ٌرباد ْنأإل اذه يف هيلإ انمّدَقت كرمألا كلذ هيلإ انيضقوإل

 نإ مهئاسن ىلإ مهدشرأ «ينانب ءالؤه لاقل ؛ [نولجحتال :يأ] (ٍنوُحَضفت الف يفيض ءالؤه ْنِإ لاقإو : :5/ نيحرف اوؤاج هفايضأب اوملع

 ْمَلَوأ اوُلاقإل 7١: هللا ٌلسر مهئأب ملعي نأ لبق اذه مهل لاق «ٍنوزختالو هللا وقتاو) : : 65 [مارحلا ىلإ اونكرتالو نهوجوزت :يأ] «نيلعاف منك

 يلة زيا ب
 هر دسم اومحج ع د ا هلا 1 رت ل سل و رس ل

 أولا 79 َنوُلِجَو مكَنِماَنإَلاَق اَمَلَسأوَلاَمف يلع اولَحَدْذِإ
 046-02 عد مدع د2 روج سل ير ساما حرس

 اع ِفوُمَُّسأَلَ ا يعلموا
 الس 7 سد 1 2 ركع < تدر لس ص وس مس هه
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 0 وع هس اس يك و 0 0

26 008 2 6 
 حض م ل ا هاو

 ٌتكَرَمَأْلا كِل هَل آَسيِضَقَو 58 تورم ثيحأ وأ

 0 َنيِحيضُم عوطقم الور

 0 نخل فم 0 50 نورس

 © يف كلهن ملَواَولاَو)ٍنووْحح لَو
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0 
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 .ءالبلا نم مهب طاحأ دقامو مهب دارُي اّمع نولفاغ مهو هلك اذه .ًادحأ فيضت نأ كانيبئام وأ ؟4نيملاعلا نع كَهْنت

 قلطي فيضلاو « ميهاربإ فيض ةصق نع دمحم اي مهربخأو ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاق #8 : ةيآلا
 مالغب ُهوُرْشَبَو 98 فخت ال يأ « ْلَجْوَت ال اولاق إ» ذينحلا نيمسلا لجعلا وهو ةفايضلا نم مهيلإ هبّرق ام ىلإ لصت ال ىأر ال مبنم هفوخ ببس ركذ دقو نوفئاخ يأ © نولجو مكنم
 . مالسلا هيلع قاحسإ يأ # ميلع

 ناك اذكهو مهل ظفحأ نوكيل مهءارو يشمي مالسلا هيلع طول نوكي نأو ليللا نم بناج يضم دعب هلهأب يرسي نأ هورمأ مهنأ ةكئالملا نع ىلاعت ركذي : ريثك نبا لاق 58 : ةيآلا

 8 ه5 4/7 ج ريثك نبا ريسفت/ . عطقنملا لمحيو فيعضلا يجزُي ةقاس نوكي امن وزغلا يف ينمي هلع هللا لوسر

 نإ لاق 9 ًامالس اولاقف هيلع اولخد ىضيكو « رفسلاو روزلاك عمجلاو دحاولا ىلع



 000 .الوكه َّلاَك
 هس سه تس روج مو جم ع

 اهيلدعانلعجف 9 | َنيِوِرْشَم ُهَحْيَّصلأ مهتدحأة) َنوُهَمَحي ع

 َكِلَد َذإ )مر تاجرا
- ََ 

 َكِلَد ف نإ[ ٍو يقم لبس اَنإَ 6 نيو بآل

 9 يملطل دكَيَدلا بدأ ناكر( َنِنِمْؤمْلَ ديك
 83 ثصأَبدكَدَفلَو © نيام و مهم اَمَقَتنَ

 َنيِضرْعم انحف اكَفاَنَينيأَ 20300
 واح ب هي 1 خصر سا رلا حسو

 7 6 ترين وي لاب نص دوتحسأوناكو 5

 0 جاوا ل وين م ُةَحْيَّصل
 كرو َّقَحْلأباَل امي موصل وتوكل

 200000 ةَعاَسلَأ

 َاَرَْلآَوقامْلَنئاَبس كال( علاق
 حو 2 011

 مهتما دهياََعَسماَم لَم كيتي َنَدَساَل(7) ميظعْل

 قالَ 0

 () َنيِسَسَقَمْلاَلعاَنَلآآَمَك ا تِيِضْلأ ذيل ان
 نيل

 نحل

 «نيلعاف منك نإ يتانب ءالؤه لاقل :0/ا

 ٌنهنم مهّير مه قلخامو «مهئاسن ىلإ مهُدشرأ

 يفل مهنإ َكُرْمَعْلط ةحابملا جورفلا نم

 هّيبن ٍةايحب ىلاعت مسقأ «نوُهمعي مهتركس

 نبا لاق .ضيرع هاجو عيفر ماقمو ميظع
 مركأ أسفن أرب امو ًارذامو هللا قلخام :سابع

 ءملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم نم هيلع

 لاق .هريغ دحأ ةايحب مسقأ هللا ٌتعمسامو

 يف كئاقبو كتايحو 4َكُرْمَعْلط :ىلاعت
 مهتلالض يف «مهتركس يفل مهنإ)» .ءايندلا

 :ا/ا" نوُدّدرتيو نوبعلي «نوهمعيؤب

 فصاقلا توصلا «ةحيصلا ُم ُْمُهتدحأفإ

 مهدالب عفر عم كلذو ءسمشلا قورش دنع

 انلعجفإل :ل4 :اهّبَلق مث ءامسلا ناَنَع ىلإ

 نِم ٌةراجج مييلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع
 ةديدش ةيوق ةرجحتسم نيط نم «ليجِس

 «نيمّسوتملل ٍتايآل كلذ ين نإإ» :/ه

 لييَسبَل اهنإول :/5 نيلمأتملا نيربتعملل

 بلقلا نم اهباصأ يتلا مودس ةيرق نإو 4 مقُم
 ةرمتسم «ةئيبخ ةنتنم ٌةريحب تراص فذقلاو
 ةيآل كلذ يف نإ :لا/ "مويا ىلإ
 كالحلا نم طول موقب انعنص ايف .4نينمؤملل

 مهو «نياطل ة ةكيألا باحصأ نول :
 ناكو .فتلملا رجشلا :ةكيألاو ( بيعش موق

 صقنو قيرطلا مهعطقو هللاب مهكرشب مهملظ
 ةحيصلاب ان م 3 لايكلا

 لاق هموق ٌبيعش  رذنأ ان اذهو ,رهاظ

 1 2 (نيضرعم ب ا ةرخصلا نم خلاص ءاعدب مهل هللا اهجرخأ يتلا ةقانلاك حلاص قدص ىلع ةّلادلا الا قا ماتيو 41 نيلسرمل

 حابصلا تقو «نيحبصُم ٌةحيصلا مهتذخأفإل : 817 [بّرخُت وأ مهيلع طقست نأ نم] فوخ ريغ نم 4نينمآ اتوُيِب لابحلا نم نوُتِحني اوناكوإل

 2 انقلخاموإل :88 [لابجلا يف نوصح او لاومألاو] ءمهرامثو مهعورز نم «نوبسكي اوناكام مهنع ىتغأ امف» :84 عبارلا مويلا نم
 هتلع رمأز 4 ليمجلا حخفصلا حفصافإ ««اولمع امب اوؤاسأ نيذلا ًّ مزجيلإ# ؛4ةينآل ةعاسلا نإ !وإ» لدعلاب «قحلاب الإ امبنيبامو ضرألاو

 ةماقإ ! ىلع رداق ىلاعت هّنأو «داعملل ٌريرقت وهو عيش هزجعيال يذلا «ملعلا قالحلا وه كبَر نإ :85 [مبهنيبو هنيب ايف هسفن ٌقح يف حفصلاب

 ُدمحلا» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يذمرتلا جّرخ ةحتافلا :يأ] « ينانملا نم ًاعبس َكانيتآ دقلو# : مال [قلخلا ةداعإو] ةعاسلا

 ةيآلا يف اهريسفتو] اهلهأ هب انعّتمامو ايندلا ىلإ نرظنتالف « مظعلا نارقلاو . .[حيحص نسح ثيدح اذه :لاق يناثلا  عبسلاو باتكلا ُمأ هلل

 .ةينافلا ةرهزلاو عاخلا نم هيف مه اًمع مظعلا نارقلا نم هللا كاتا امب نغتسا «مهنم ًاجاوزأ هب انعتمام ىلإ كينيع َنَدُمَتالط 8 :[ةيلاتلا

 نم سانلل «نيبملا ٌريذنلا انأ ينإ نقول : 8.4 [عضاوتو مهل كبناج ْنِلأ :يأ] «نينمؤملل كحخانج ضفخاو إل اوننمؤي مل نإ | «مهيلع نزحتالوإ»

 .باتكلا لهأ مهو مهاذأو ءايبنألا بيذكت ىلع نيِفِلاَحَتمل « نيستا ىلع انلزنأ 9» :9 ٠ مهييذكت ىلع مه لحي نأ ميلأ باذع

 نم / 74 / ةيآلا ريسفت رظنا / .تيملا رحبلا يه ةنتنملا ةريحُبلاو تلق .ها ماشلا ىلإ دمحماي كموق قيرط ىلع © مقُم ليسَ طول ىرق ينعي «اهّنإوإ» :يبطرقلا ريسفت يفو )١(
 ./ ءارعشلا ةروس



 قاذفة ةكبتالزإإ مهو «نيضع نآرقلا ارلعج نيذلاط ١:
 1 هضعبي اونماف ًءازجأ هوؤّرج باتكلا لهأ

 0 ا ل هس رس اس عر حض م ول رس سس هس يي ص

 َمُهَتلَكْسل كلير () َنيِضِعَناََرْشْلأأ أًاولعج نذل اوقرف نيذلا ًاضيأ مهو] .هضعبب اورفكو
 - 1 داس و 1-1 4 ًةناهكو ًارحسو ًابذك هواعجف هيف : مهليواقأ

 يوري اكسن )ناتيفا ني «نآرقلا ىلع َتِهْبلا اورثكأ نيذلا :يأ ءأرعشو

 72 2 08 لأسي «نولمعي اوُاك اًمع .نيعمجأ مهتلأسل تسيزلأ 9 تيءِزَجَتَسمْلا كسي اني َنيكَرَشمْل كبرَوفل :4585 [هيف بذكلا اوعّونو 21 هءوعجص م - ذكلا |
 داع دقلو 43 | وملعي فوسف رخاء كس اوناك اًمع :ةمايقلا موي نيتلخ نع مهلك كابعل
 ساس ١ حرس 200 :4غخ نيلسرملا اوباجأ اذامعو «نوديعي

 0-1-2 1 كل

 نُكوكير دمححْيَش () تلوم أر دص ٌقيضيك نأ نع ضرعأوإ» ِهِضْمأ ره وت امب عدصافإ

 9 0 تيت 22 دي َقَحفيَر ةبعأو 00 0 نيم 3و م [مهئازهتساب ماتهالا نع :يأ] «نيكرسشملا

 00 نك 5 ءاسؤر نم ةسمح اوناكو عكاذا نم كيفاك 9 0 . 3 ها 11 كفا هللا ّنِإ :يأ] «نيئزهتسملا كانيفك اَنإإ : ©
 اهلإ هللا عم نولعجي نيذلا» :45 [ةكم لهأ

 1 را سس 3<
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 نَصقستومَدحِتساويعسسائارعأوأ ١ حا م ف تح ىل ديكادسو
 7 امب كّردص قيضي كنأ ملعن دقلوإط : 7

 ميس رس رس رس سرس 2 0 ملل 57 7 7

 7-0 م يور 9 لن كل ّلصحي كنأ دمحماي ٌملعنل اَنِإ «نولوقي
 هر 58 - 52 0 0 006 ا «ضابقناو ردص ٌقيض كل مهاذأ نم

 تاولمسلا قاخ 0 اناالا منلإ ون 0 لكوتو ملا ةلاسر كغالبإ نع كلذ كينئيالف

 َقَح تورم قحْلب سرا يك جز كوب دس ا لع 2و را لب ل . 2 / ةدعإإ ث
 معنا او ] نيم ميصخوه اداِكَوَمْلم نينا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذهلو هل 67 و 9 8 - ,«نيولجاسلا َنِم ْنكو كر دمحب خبسفإ»
 راو ماس. يسوع + م وح كّبر ُدُبعاو» :4 8 ىلص ٌرمأ ُهَبَرَح اذإ
 َنوُلُكَتاَه ودعم فواَهفمْكحَلَهعلَ هع 00 01 هال: نبقي كي

 هوت وعي تساهيل 1 م ص
 1 لوسر نأ يراخبلا حيحص يف تبث اك «هتلاح
 ءأمعاق لص» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 .«ِبْنَج ىلعف ُعطتست مل نإف «ًادعاقف ْعطتست مل نإف
 لحتلا ةروس ريسفت

 ا (هوُلجعتستالفإ» .ةلاحمال عوقولاو قيقحتلا ىلع لادا يضاملا ةغيصب ًارّبعم ةعاسلا بارتقا نع ىلاعت ربخُي : (ةولجعتستالف هللا ٌرمأ ىتأل ١:

 ءمهكرش نع هّسفن هناحبس َهَّرن ؟نوكرشي اًمع ىلاعتو هناحبسإلا «باذعلا مهءاحل ىّمسُم لجأ الولو باذعلاب ٍكئولجعتسيوإ» :ىلاعت لاق

 هللا :ىلاعت لاق اك «ءايبنألا مهو «هدابع نم ٌءاشي نَم ىلع ِهِرمأ نمل يحولا « حورلاب ةكئالملا لَ زيي ١ .ًاريبك ًاًولع سآّدقتو هللا ىلاعت

 ٍتاومسلا قلخإل : م يريغ دّبعو يرمأ فلاخ نم. يتبوقع اوقتاف وقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اُرِذْنيِل اون نأ» .#ةلاسر لعجي ثيح ُملعأ

 اًمع ىلاعتإ» كرشلا نع هّسفن هن مث «4 ىلا اوُئسحأ نيذلا يرجيو اولمع امب اوؤاسأ نيذلا يرجيلإ» لب ثبعللال «قحلاب ضرألاو
 براحُيو ُهبذكُيو ىلاعت هّبر مصاخُي «نيبُم مصخ وه اذإفإ» َجّرَدو لقتسا اًّملف ةفيعض ةنيهم «(ةفطت نم َناسنإلا قلخإ :4 .#نوكرشُي
 يهو «ماعنألا نم مهل قلخخ امب هدابع ىلع ىلاعت هللا نتي 4 عفانمو ء ٌءْفِد اهيف مكل اهقلخ ةاعنألاو» :ه ًاصخال ًادبع نوكيل َقِلُ امّنإو ُهَلُسُر

 مكلوإب : < اهدالوأ نم نولكأيو «نوبرشي اهئابلأ نم «نولكأت اهنموإ» ءاهرابوأو اهفاوصأ نم عفانملاو حلاصملا نم اهيف لعج امب ؛مغلاو رقبلاو لبإلا

 هّدمُأ نوكت اهّنإَف ّىعرملا نم ًاّيشع اهعوجمر تقو «نوحيرت نيحإطو «[اهترثك ماعنألا يف ٌلامجلاو] .ةنيزلا :لامجلا «نوُحيرت نيح ٌلامج اهيف
 .ىعرملا ىلإ اهنوُثعبت نيح 4نوُحَرْسِت نيحوإ» ءَأعورُص همظعأو رصاوخ
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 ننال ومية ران سل كن زيت و
 لس اسس لع 2س

 014 اهم لج ضرر 2 د رو را جا ىغآدعء دم

 اَعيلاوْلْيَخْلو او | ميحَي فوءرل بر) كثرإسفنألا

 2 يو َنوُمْلَحتاَلاَم ٌاَعَوَ ةَنيزو اوبك حل
 0 هولي 9 00-0 3 ا

 م 1ع مو 6 م وس ود _ وو

 تبني ! ل -روميس ِهِيِفَرَحْس هْنم 5000 0

 هم دس < ل مل نواس دس حس ص

 يتلا لامحألا «مكلاقتأ لمحتوو»

 اونوكت مل الب ىلإ اهلمحو اهلقن نع نوزجعت
 جحلا يف كلذو ,4سفنألا ّقِشِب , الإ هيغلاب

 نم كلذ ىرجم ىرجامو ؛ةراجعلاو وزغلاو
 نإ .ليمحتو بوكر نم لامعتسالا عاونأ
 ضيق يذلا مكبر «محر ُفوُؤَرَل مكبر
 ليخلاو» : :8 مكل اهّركسو ماعنألا هذه مكل

 قلخ امم رخا ٌفنص اذه «ريمحلاو لاغبلاو
 ليخلا وهو مهيلع هب نعي هدابعل ىلاعتو كرابت
 «ةنيزلاو بوكرلل اهلعج يتلا ريمحلاو لاغبلاو

 رشبلا ُهَرَي مل اَمِم] «نوُمَلعتالام قلخيوإ»
 هب مكملع طيحيالام قلخي .هب اوعمسي مو

 ىلعوإل :4 [انهاه هدّدعام ريغ تاقولخملا نم

 وهو هللا ىلع ٌّقحلا قيرط «ليبسلا ُّدصق هل
 ٍلُكدوَبَتْألاَوَرِحّتلآَو بو روسزلاو عرزلاد ب

 09 تور ور كح هر كحك و َوَعَل ديك / كلذ فَنإِترمَت ا

 و 21 0 02007

 ءامسلا نم لزنأ يذلا وهإظ : ٠ .[ىلاعت هلل 2 2 5 كلل فكإ ءورمأب ةئيشملا نأ نيب ] ««نيعمجأ مادخل ءاش ولوإ» تقم مقل تك ِ 7 19 4 .ةيسوجلاو ةئارصملو ةيدرهلك حلا نعةفئز ١ موجتلاورمقْلاو سمرات لِمن كيو

 نم ىدهلا نايب هللا ىلع :يأ .مالسالا قيرط
 اقرط مث نأ ربخأ مث «(رئاج اهنموإ .لالضلا
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 نم مهيلع هب معنأام ىلاعت ركذ ال (مكل ٌءام ٍء يهناولأ امير ٍضرأْلا فكحَكأَرَداََو ()

 . وي 01 ميل م 20 يف مهيلع هتمعن ركذ يف عرش ٌباودلاو ماعنألا

 ىرأأَوْهَو 9 توُركحَرَيو وَملهَيَآَك كلو ف
 أ 22 اي ل ]آ

 أوجْحَسْسَشو ايِرْطاَم 12 او تحأ ا سلاح ب

 فرجا كلا ىو 1
 نوُثيزلاو عرزلا هب مكل تيل : 1١ ُيْعَرلا

 «ٍتارفلا لك نمو ٌباسعألاو ليختلاو 9 ترزتتت ماسلا ةرويشت
 دحاولا ءاملا اذهب ضرألا نم ىلاعت اهجرخُي 5”

 اهناولأو اهموُعطو اهفوُّنُص فالعخا ىلع
 سمشلاو ٌراهتلاو َليَللا مكل ٌرْخسوإل 7 هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع ةَبو ةلالد 4نوركفتي وقل ةيآل كلذ يف نإ ىلاعت لاق اذهو ءاطاكشأو

 موجنلاو «نارودي ٌرمقلاو سمشلاو «نابقاعتي راهتلاو ليللا هريخست يف ماظعلا هتايا ىلع ُهَدابع ىلاعت هني .«هرمأب ٌثتارخسم َموُجّنلاو ٌّرمقلاو

 ٍتايآل كلذ يف نإ «هناطلسو هرهق تحت ِهكَلَف يف ريسي اهنم لك «تاملظلا يف اهب ىدتييل ًءايضو ًارون تاومسلا ءاجرأ يف تاراّيسلاو تباوثلا

 ضرألا يف مكل أرَداموإل :17 ُهَجيَجُح نومهفيو هللا نع نولقعي موقل ,مظعلا هناطلسو ةرهابلا ىلاعت هتردق ىلع تآللدل ١ «نوُلِقعي ٍموقل
 نداعملاو «تاتابنلاو تاناويحلا نم ةفلتخما ءايشألاو ةبيجعلا رومألا نم ضرألا يف قلخام ىلع َهّبن تاومسلا ملاعم ىلع ىلاعت هّبن 11 «ةئاولأ ًافلتخُم

 وهو)» ١: 4 اهنوركشيف ُهَمعِنو هللا َءالا 4نوركذي موقل ةيآل كلذ يف نإ «صاوخلاو عقانملا نم اهيفامو ءاهعاونأ فالتخا ىلع تادامجلاو
 هيف ناتيحلاو كمسلا ٍهلعجو «هيف بوكرلل مهريسيتو مهل هليِلْذِب رحبلا هريخست نع ىلاعت ربخُي 4ًايرط ًامح  هنم اوُلكأَتل ّرحبلا َرْحَس يذلا
 يأ ُةٌرْخَت يتلا نفّسلا «هيف ٌرخاوم كلل ىرتوإ» (ةسيفنلا رهاوجلاو ءىلاللا نم هنو ةيلح هنم اوجرختستوإل هدابعل اهمحل هلالحإو

 .ةلاسحإو ُهَمَعِن «نوركشت مكلعلو هلضف نم اوُعتبتِلوإ» .هقشت

 غوسي ٌبذع 4 تارش هنمإ» ءرطملا لازنإ

 - ةموؤوا .اجاجأ أحلم هلعجي ملو ؛هبرش مكل

 :ةوسلا .مكماعنأ هيف نوعرت «نوُميست
 ةنم

 007 أ

 اَنَهْنَي لو ريمحلاو لاغبلا نم هم هللا لوسر اناهنف ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ربيخ موي انحبذ : لاق رباج نع ملسم طرش ىلع امهنم لك نم دانسإب دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور 4 : ةيآلا
 . 075/؟ج ريثك نبا/ . ةنيدملاب نحنو هانلكأف ًاسرف هيَ هللا لوسر دهع ىلع انرحن : تلاق امهنع هللا يضر ركب يلأ تنب ءامسأ نع ملسم حيحص يفو . ليخلا نع



 ه1 ديت نأ ٍيِساَوَر ضرألا يف ىقلأو» :
 ضرألا ّرقتل تايسارلا لابجلا يهو «مكب

 7 ًالُبُسو ًارامأوإ» ءاهلع امب برطضتالو هت و ا هس تأ 2

 الَبسوارمأو م كحب دي نأ فاكر ضر ف قلو ناكم ىلإ ناكم نم يرجت ًارامأ اهيف لعج
 7 عمد سو

 فقل رجس همك ٍدالب نم اهيف كلسُي ًاقرطو «دابعلل اقزر رخآ

 هت 2 ع كودصفت ثيح] 4 نودتبت مكلعلإ» دالب ىلإ

 نامل 4 تورك الأ ليال كف 5 9 مه مجتلابو ٍتامالعوإ» ١١: [دالبلا نم

 يحب روُفَحل هَ 222 ترااموم وصخ ال هلأ ةمعنأو ُدْحَت ىلع ىللاعت بن مت .ليللا مالظ يف «نودتبي

 هع و 7 وس و يغبنت و هأ ام نود هل الإ ةدابعلا دال هّنأو هتمظع

 5 0 «قلخيالا ْنمك ٌّقّلخي ْنَمْفأ» : ١ا/ :لاقف
3 

 وحب 8 د ع وحج 1 جمع اس ع هس ع حس 3 و اذام ينورأف هللا قلخ اذهإط :ىلاعت لاق اك

 ريع توف ٠ وقل مهوايَس نولي أ لود نم ؟«4نوركذت الفأل !؟4هنوُد نم نيذلا قلخ

 دص

 و وع اسوء و هل ره أ !أ١ هناسحا 5 اعت

 ديو هل جبل( 0 تميمي َتَورْعْشياَم ءامحل مهملإ هناسحإو همعن ةرثك ىلع ىلاعت مههتن م
 هللا ةمعن اوُدَعَت نإوإ» : ١8 :لاقتف

 انيك نيكل مي وود رخل َنوُسِمؤن ال سذلاف زواجتي « محر ٌروفغل هللا نإ اهوّصحتال

 تس رس مزجعل همعن عيمج ركشب مكبلاط ولو مكنع
 مَ َترونِلْعِباَمَو رش أَم اَعيَهَ ١ّرأ مرجال 9 متفعضل هب مرمأ ولو «كلذب مايقلا نع

 لَو ليك وةر) تيككشلا ف ' 9 0 تاع
 ةكياَكمُه راو وأ اولِمحيِل © < تود اي نوُرستام ملعي هللاوإ :15 ريسيلا ىلع
 ود + همر رئاضلا ملعي هنأ ىلاعت ربخُي , «نوُئلعتامو

 أ واعرب ريَعيم هت طف للروم نمو و ِةَمَيقْلأَمَو لك يزجيسو «رهاوظلا ملعي اك رئارسلاو

 زهلقنيكيزاركنمت ا تفرتةك 7 هل
 فقس حف رع اَوَقْلا مم هَتكِم هلآ نأ نوقلخيال هللا ٍنوُد نم نوُتدَي نيذلاوإ»
 0 مس ايل[ ع+ رن 10 ةقيقح َنْيِب مث] ؛ :(نوَقَلْخُي مهو ًائيش

 () نورعُتمالتيَحّنِم با ذعلامهلت او مهقوفنم :؟١ :[هناحيس لاقف هِنوُد نم نوعديام

 55-5 حاورأال تادامج يه #ءايحأ : رْغ تاومأإ

 نورديال 4 ن وشعبي َناّيأ نورعشياموإل ءاه

 لإ مكهلإإ» :1 7 ءيش لك قلاخو ءيش لك ملعي يذلا نم كلذ ىجرُي امّنإ !؟ءازج وأ ٌباوث وأ ٌعفن هذه دنع ىجتري فيكف «ةعاسلا نوكت قم
 اهإ ةف لا لعجأ# :مهنع ىلاعت لاق © 4ةَركُم مهُولق ةرخآلاب نوسؤُيال نيذلافإ ' «[ٌدحاو دوبعملا َنأ نيب هللب كرشلا ةلاحتسا نيب الإ «ٌّدحاو

 هللا نأ «[ًاباوج اّلِإ نوكتالو قيقحت ةملك يهو] ًاقح 4ةَرَجال : ؟* هللا ةدابع نع «نوربكتسم مهو» 2(« باجُع ٌءيشل اذه ْنِإ ؟ادحاو

 لن اذامإا :نيبذكملا ءالؤه «مه ليق اذإوإل : ١ 4 4نيريكتسملا ٌبحُي ٌبِحْيال هنإإط .ءازملا نأ كلذ ىلع مهيزجيسو «(نوُغْيامو نوري معي

 ةمايقلا موي ةلماك مهَراَزْؤَأ اوُليحيل» :؟© نيمّدقتملا بتك نم ذوخأم اذه 4َنيِلّوألا ريطاسأ)ل :باوحلا نع نيضرعم «اولاقإل ؟«مكبر

 ٌىَدُه ىلإ اَعَد نمو : :ثيدحلا يف ءاج اك ؛مهريغل مهئاوغإ ةئيطخو مهسفنأ يف مهلالض ةئيطخ مهءلع ريصي « ملع ريغب مهنوُلِصُي نيذلا رازوأ نمو

 صقني ال ُهَعبَنا نم رمان لب مالا نب يلع ناك ٌلالض ىلإ اعد نمو ءئيش مهروجأ نيب كلذ قبال عت نم روجأ ُّلْثِم رجألا نم هل ناك

 ىَتب يذلا دورغا وهو «مهلبق نم نيذلا ّركم ذقإل : :75 [هنولمحي يذلا ٌرُرولا سكب هب :يأ] 4نورزَيام َءاَس الأ» .«أئيش مهياثا نم كلذ

 مُهاتأوإط ء[اوكلهف هتحت اوناكو «عقو مهيلع :يأ] «مهقوف نم ُفقّسلا مييلع ٌرخفإ» ؛هلصأ نم هّتجا «ٍدعاوقلا نم م مهناينُب هللا ىتافط َحّرّصلا

 .[نامأ يف مهنأ اونظ ثيح نم :يأ] «نوٌرغشيال ٌثيح نم ٌباذعلا

8 

 نم ماثآ لثم مثالا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو « ائيش مهروجأ نم كلذ ُصقنُي ال هعبتا نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىَدُه ىلإ اعد نم : : ثيدحلا يف ءاج 78 : ةيآلا

 . 077/؟ج ريثك نبا/ . « اقيش مهماثأ نم كلذ صقني ال هعبتا



 مهل ٌلوقيو 4مهِبِخُي ةمايقلا موي مثل نقلة زعل يب
 يناكرش َنيأل :ًانجومو مهل اعرق ىلاعت ّبرلا

 0 0 وس مس ص اس حاس

 نوُيراحُت :يأ ؟4مييف نوفا منك نيذلا َسدَلاَع كرش نبأ لوقيو مهرة موي
 له ؟مه نيأ مهليبس يف نوداعُتو 0 1 مو

 نيذلا لاق !؟4 نوٌريصتني وأ مكتورصني َىْرْحْلاَ ماعلا انو يلاَلاق رف توُفكفْرُْْك

 يزخلا نإ قحلا ُلهأ مهو «َملعلا اوتوأ مردصو و همس ل هه عرف سرر سل صد سور
 ةحيضفلا «نيرفاكلا لع ءوسلاو مويلا هكيلملا مهلوس نذل (7) َنرفكحْلَل ع َءوُسلاَومْوْل

000 07 0020052 

 هب كرش لب رفك نم مويا طبع ثاطعلا» 2 كب وش نم لمَن امتلأ مهن َىيلاَظ
 يملاظ ةكئالملا مهافّوعت نيذلا» 0 تأ لحج 00 ا ل 7

 دنع نيكرشملا لاح نع ىلاعت ربخي «مهيسفنأ ممهج بوبا اولَحدافأ 1 وميسي هان
 ضبقل مهيلإ ةكئالملا ءيجمو مهراضتحا 0035 رو جم موس لج

 اوُرهظأ 4َمَلَّسلا اًوَقلَأفط «ةئيبخلا مهحاورأ 5 دن (9 تر 1 نمله يح
 اتكامإل :نيلئاق دايقنالاو ةعاطلاو ٌعمسلا ف اوسخ تدل احوال 5م اَوعَتاَنِنَلِ 001 7

 مهليق ين مهل ابّذكم هللا لاق (ِءوُس نم ٌلمعن ل 4و 1 6 مقر
 «نولمعت متنك امب ملع هللا ْنِإ ليإ» :كلذ نقلا دمعنلوريخ رخال ارادلو مسح يدل هِذه

 رج «4اهيف نيدلاخ متهج تاوبأ اوُلخْداَفط : " سعر حس هلو يس
 سئيلقإ» [توملا دنع كلذ مهل لاقي :يأ] بيكهام درت هل ونت شلع 58

 راد يف ماقملاو ليقملا سيب «نيرّيكتملا ىو مهو يد 169 تمل لأ ى كك وُ
 عابتاو هللا ٍتايآ نع ًاريكتم ناك نمل ناوملا 2 مو و رو 2س وومال 59

 لزنأ اذام اَوَقتا نيذلل َليقوإ» ٠*: ِهِلُسُ 0
 اولاقإ ءادعسلا نع ٌريمخ اذه ؟«مكُير را 1مل رظني له ((ز) َنوُلَمَم هه

 َنّماو هعَبَتا نمل ةكربو ةمخرو ًاريخ لزنأ «ًاريخ ةكحيتلملا مهين أكل إةورظني له 9 200

 هلزنأ اهف هّدابع هللا دعو امع ىلاعت ريخأ مث وب و الن مو ع نم كِل 5 كيم َقأيَوأ اان "هب ار هنا د 0 سا ل[ و سل 00 ل

 هذه يف اوُئَسْحَأ نيذللإ» :لاقف هلسر ىلع

 اي

3 

 1 3 اس 4 رس 00 12

 ُراَدَلو ةبيطلا ةايحلا يهو (ٌةَسَح ايندلا 4 ٌرُيباَصَأَ 9 توملظي مهسفن , أ واح نكلو ار

 هيلع هللا ىلص هلوسرل لاق ا" «ٌريخ ٍةرخآلا هس حد 00 سمع س

 :«ىلوألا َنِم كلل ٌريخ ةرخاللوإ» :ملسو هلاو 9 توجت 2010 ام تاعيس

 زاد مغلو» :لاقف ةرخآلا رادلا ٌفَصَو م 38

 ماه وُلْخُدَي ندع ٌتاّتجإلل :"9 4نيِقتملا
 سفنألا هيهتشتام اهيفوإ» :ىلاعت لاق ؟ 4نوؤاشيام ابيف مهلوط ءاهروصقو اهراجشأ نيب «زاهنآلا اهتحت نم يرجتإل ةرخآلا يف ندع تاّنج 5

 ْمُهاَقوتت نيذلاإ» :#"3” :لاقف راضتحالا دنع مهلاح نع ىلاعت َريخأ مث « ««نيقتمل هللا يزجي كلذكو ٠ «نودلاخ اهيف متنأو نيعألا ٌدلَتو

 ةّندا لوخدب اورشبأ يأ] «نولمعت متنك امب ةئحلا اولا ةتدللاب مهئورشميو «مكيلع ٌمالس نولوُقيإ» «كرشلا نم نيرهاط «نيِيّيط ةكئالملا

 ىلع نيكرشملا ًادّدهم ىلاعت لوقي «كير ٌرمأ ّيتأي وأ ةكئالملا ْمُهَينأت نأ لإ نوُرظني لهإ» : "37 [تاحلاصلا نم ايندلا يف نولمعت منك اب

 نم هنوناعيامو ةمايقلا عي «كّبر ٌرمأ يتأي وأ» ,مهحاورأ ضبقل مهين نأ ةكئالملا الإ ءالؤه رظتني له «نورظنب لهو :لطابلا ُِق مدا

 هلاسرإب مهلإ رذعأ هنأل 4هللا ْمُهَمَلَط امو للا أب اوقاذ ىتح مهُمابشأ مهكرش يف ىدامت اذكه «مهلبق نم نيذلا لعف كلذكإ» !؟لاوهألا

 هب اوناكامإل باذعلا نم «مهبإ» طاحأ 4قاحو اوُلِمعام ُثائّيس مهَباَصَأْف :* 4 لسرلا ةفلاخمب «نوُمِلَظي مهَسفنُأ اوناك نكلوإ» ءهلسر

 .هللا باقعب مهودعوت اذإ لسرلا نم نورخسي 4نوؤزوتسي

 . « نالف نب نالف ةردغ هذه لاقيف هتردغ ردقب هتسإ دنع ةمايقلا موي ءاول رداغ كل بصني » : ِهَليْيَع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع نيحيحصلا يف درو ؟اب/ : ةيآلا

 ابارتأ بعاوك انيرطمأ لوقي نمل مهنم نأ ىتح هيلع هترطمأ الإ ًائيش مهنم ٌدحأ يبتشي الف مهبارش ىلع ٌسولج مهو ةنجلا لهأ نم ًالملاب ٌرقل ةباحسلا ْنِإ ) ثيدحلا يف درو "9 : ةيآلا
 . ه58--2551/؟ج ريثك نبا/ !! « كلذ نوكيف



 قافلة 6 ءاض ول اوركرشأ نيذلا لاقوؤل :؟ 5- 0 هللا ًءاش ول اوكرشأ نيذلا لاقوإلا *ه
 الو انؤابآالو نحن ءيش نم هنوُد نم انذَبعام
 نيمونوُد نادم آَسْول اسأل نع ىلاعت ربخُي #ءيش نم هنود نم انمرح
 2 1 «كارشالا نم هيف مه امب نيكرشملا رارتغا
 كذك قت ن هنود نواس حالو اوس ءةلوو وت . لاق كلذكإل ردقلاب نيجتحم مهراذمعاو
 يي َنيِبمْلأ لَ لإ الالفي دب سيات غالبلا لإ لسّرلا ىلع لهفإ : :مهتيبش نيبملا هليل الإ لسرلا دلاله 5 اساس حاس د ىلاعت لاق مْ «مهلبق نم نيذلا

 هللا اوُدبَعأ لآ الوُسَر اوسَر هم ل كات ءيدَقلَو 0 هركني مل هنأ نومعزت ام ٌرمألا سيل !؟نيبلا
 2 او و "1 راك ع سمو 2 راكنإلا ّدشأ مكيلع ُةّركنأ دقل لب ميلع
 َنَئِمُهنوَودَ 0 توغلملا اوبزتحاو يف اهعب ذقلإ» م“ يبلا دكا هنع مابنو

 3 م وعر مس ه- 2 4 ٌََح نأإل هللا ةدابع "8 مهوعدي «الرسر ةّمأ لك

 هع مس ل 0001 2 . 8 . 00 غل كد

 هد لع ضرع 6 سيد ملأ ةبقلع تراك نيكرشملل عوسي فيكف ؛[هللا نود ٍدوبعم
 را 5 53 نم اندبعام هللا ًءاش وله# :اولوقي نأ اذه دعب
 19 ترص نوصل امو ضيم ىدمنال 7 شأن هكهللا ىد نَم مهنمفإ ؟4ءيبش نم هنود

 م رح 2 "20 26 6 ع هيلع تقح ْنَم مهنموإل [هنيد ىلإ ُةدشرأ نأب]
 لب تومي نم هلأ لم م هْيَأَدَهَج للأب اومسُفأَو ىلع هرارصال تتبثو تبجو : :يأ] «ةلالضلا

 0 توبا سياتلأ رك 2000008 فيك اورظناف ضرألا يف اوريسفإ» .[هرفك
 9 وح ؛مهلع هللا رمد فيك «نييّذكملا ةبقاع َناك

 جوس 1 0 ا 07 0200
 و كيو منَ ىلع صرحت نإ "0 اهلاشمأ نيرفاكللو
 دعم وم ءر : رت ربخأ «لضضُي نم يدبمال هللا ناف مهاده
 لوقت نأ هدر آد ىَكلاَن اَنلوَهاَمَِّإ 0 نييزاككحص أون اك نأ ملسو هلآو هيلع هللا لص ُهَلوِسر ىلاعت

 14 م ا ا دانا : 4. 1
 مط اَمَ ا ةأوركجاه يذلا ) ُنَوكَسف كول د مهعفنيال للك لس

 أراك قر ا قرض ارح 00 دري نمو 5 هللا د 1 : ىلاعت هاوقك مفالضإ د دارأ
 وود اس مخ يب 2 7 ص حج وج دهم .راغلم ف مهو هل يداه الفلا ليضُ

 ل22 رم ا 206 مهنوُذَقتُي «نيرصان نم مهاموإ» ؛4نوُهمعي 9 1

 ىلع ناميألا ظلغأ نوكرشملا فلح 4مهْنايأ

 © نوملعيال ٍساقلا رثكأ نكلوإط «هنم بال 4أاقح هيلع ًاَدْغَوِظ كلذ نوكيس 4 لبإط :هلوقب ىلاعت مهيلع ٌدرف تومي نم هل ٌتعييالإ» هّنأ

 مهنامأ يف 4نييذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا ملعيلوإ» ءيش لك نم هيف نوفلتخي يذلا ْمُهَل َنْيِلل :4 [مهملعأت «نوثوعبم مهأ]
 نع ىلاعت ربخأ «نوكيف ْنك هل ّلوقن نأ ُةاَنْدَرأ اذإ ٍءيغل انلوق امنإإ» :4 ٠ ُاَعد متهج ىلإ نوعدي اذهو «تومي نم هللا ثعبيال مهماسقأو

 نئاك وه اذإف ةدحاو ةرم ُمّرمأ نأ «كرصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأاموإ :ى اعت لاق «ءامسلاو ضرألا يف ءيش هزجعيال هّنأو ءاشيام ىلع هتردق

 ,ةكمب مه مهموق ىذأ ٌدتشا نيح ةشبحلا ىلإاورجاه نيذلا يف تلزن (ةنسح ايندلا يف مهتئّوَبنَل اوُمِلَظام دعب نم هللا يف اوُرَجاه نيذلاوإ»
 ءهنم ٌريخ وه امب هللا هضّوع اعيش هلل كرت نَم نإ ءايندلا يف اهنم ًاريخ هللا مهضّوعف مهّلاوماو مهتكاسم اوكرت مهّنإف ؛مهبر ةدابع نم اوُتكمتيل

 ىذأ ىلع 4اوُرَبَص نيذلا# : : مهعم ةرجهلا نع " نوفلختملا « نوملعي اوناك ولو ءايندلا يف ٍمهاطعأ امم مظعأو ٍةركأ ٍةرخآلا ٌرجألو)»

 .[لكوت رمأ نع ٌرجع اذإو ءَربص ّرمأ ُهَبان اذإ نم قلخلا ٌرايخ :قيقحتلا لهأ ضعب لاق] ««نولكو تي مهّبر ىلعوإ» مهموق

 هل يغبني نكي ملو مدآ نبا ينّذكو « كلذ هل يغبني نكي ملو مدآ نبا ينمتش ىلاعت هللا لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ ءاطع ينربخأ : لاق متاح يلأ نبا ىور ” : ةيآلا

 ثلاث هللا نإ إف لاقف ياَإ همتش امو © نوملعي ال سانلا رثكأ َنكلو ًاقح هيلع ًادُعَو ىلب إف تلقو لاق 4 تومي نم هللا ثعيي ال مامي َدْهَج اوُمَسقَأو 9 : لاقف ياّيِإ هبيذكت اًمُأف ؛ كلذ

 . ه17/0/975/7ج ريثك نبا/ . هع يبنلا ىلإ رخآ ظفلب نيحيحصلا يف ًاعوفرم اذه ركذو . #« دحأ ًاوفك هل نككي ملو دلوي لو دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا وه لق آل تلقو  ةثالث



 يجو الاجر الإ َكِلبق نم انلسرأاموإل : 4 *
 ةيآلا هذهو ءءامسلا لهأ نم اوُسيل 4مسه نيس تال

 للم د يضاف ا أر > جرس 5 ل حارسا هس ل هل حس ع سرس
 نعي ب قوس !ًارشب د 22 ًِ دلو مخ هم هرم هت دس داس كورولا نهال كو م .رشب وه ا رش انك ملسو هلو هيلع لهأولَسَفمِلِإ ح ينال اجرال كلف نوادأس أَمَو 5 1 - | 2 اق :

 وأ ًارشب مهؤايبنأ ناك له اوُهَلَس نيذلا ءايبنألا تو لع ميتللرفاَمسَنلَي 266 اركزلا
 م و

 ذل :ةكت 2س
 منك نإ رك ١ لهأ اولأسفإل الم سالمين يت ايس

 :5 :مهلسرأ هنأ ىلاعت ركذ مث 4 نوملعتال

 4 رب هزلاو) لئالدلاو ججحلاب '«تاَشلاب»

 ينعي َركذلا كيلإ انلزنأوإ» بتكلا يهو
 مهّير نم «مهلإ َلزنام ساّتلل َنّيبتلإ» نارقلا
 مهّلعلوإ» «كيلع هللا لزنأم ىنعمب كملعل
 :48 نودتييف مهسفنأل نورظني 4 نوُركفتي

 فيسخي نأ ِتائّيسلا او ةركم نيذلا َنِيأأِ
 ثيح نم تاذعلا ْمُهَيَأ وأ ضرألا م مب هللا

 هراظنإو هملح نع ىلاعت ربخي ؟4نورعشيال

 يف ساثلاب نوركميو ٍتائيسلا نولمعي نيذلا
 ٌفيسخي نأ ىلع هتردق عم ءابيلع مه اح 5

 ثيح نم ٌباذعلا مهتأي وأ ضرألا مهب

 يف مهّذخُأي وأ :4 5 مهلإ هئيجم نوملعيال

 مه امفإ» اهب مهلاختشاو شياعملا يف 4مملقت

 :يأز «فرت لع مهّخأي وأ 47 هيلع
 تروم رثأ ىلع ُهُثذحأ تعش نإ :يأ [صقنت
 ءّدشأو غلبأ ٍنوكيل «كلذب هفوختو هبحاص

 0 0 دك هَل ياو نكس

 0 ثيح «محر ٌفوؤرل مكبر نإفإ

 ىلإ اْوَرَي ملَوُأأل :44 ةبوقعلاب مكُلِحاَعُي

 00 سوو هَل كتم اًدَمُت هُنا َِفَدَمْحَي

 نيهلا نع ُهَلالِظ اوُتيفتي ءيش نم هللا قلخام

 67 نكرم مكس كم فره ديكس حرصا َفَسَك اذ

2 

 تاذ ًايفتي ّلِظ هل ام لك نأ ربخأف ؛تاقولخملا هل تنادو «ءيش لك هل عضخ > يذلا هتمظع نع ىلاعت ربخُي ؟نورخاد مهو لل اج .لئامشلاو

 :ىلاعت لاق م «ٍةّباد نم ضرألا يفامو ٍتاومسلا ينام ُدجسي هللوإ» :4 48 ىلاعت هلل هلظب ٌدجاس هّنِإف ءأيشعو ةركب :يأ «لاهشلا تاذو نيهلا

 نيربكتسم ريغ هلل ُدجست 4نوريكتسيال مهو ةكئالملاوإ» «لاصآلاو ٌوُدعلاب مهالِظو ًاهركو ًاعوط ضرألاو ٍِتاومسلا يف نم ٌدجسي ولاول
 ىلاعت هتعاط ىلع نيرباثم (نوُرَمْويام نولعفيوإ) ةلالج لج ّبَرلا نم نيلجو نيفئاخ نودجسي «مهقوق نم مهر نوفاخيإل : © ٠ هتدابع نع

 هل الإ ٌةدابعلا يغبنتال هّنأو وه الإ هلإ ال هّنأ ىلاعت ربخُي «نوبهراف َياّيِإف ٌّدحاو ٌهلِإ وه امنإ نينثا نيهإ اوُدخعتال هللا لاقوإل ١©: هرماوأ لاثتماو

 هللا َريغفأ ءاماد ًابجاو نيّدلا هل «ًابصاو ُنيدلا هلو ضرألاو ٍتاومسلا ينام ُةلوإ» :87 .ةقلاخو يش 03 كلام هّنإف هل كيرشال هدحو
 مهملع هلضف نمف رصنو ةيفاعو ٍقزر نم دايعلابام هللا نيف ةمعن نم مكباموإل : ه7" نيّدلا يل اوّصِلخأو ًائيش يل اوك شُ نأ اوبهرا !؟:(ن وقت

 اذإ مث :ه 4 هيلإ نوؤجلت ةرورضلا دنع مكنإف وه الإ هتلازإ ىلع ردقيال هنأ مكيلعل 4نورأخت هيلإف ٌرّضلا مكَسم اذإ مث ءمهملإ هناسحإو

 .[كالهلا نم ٍةاجنلا دعب كارشإلا نم بجعتلا :ةيآلا ىنعم] «4نوكر شُي مهّبرب مكنم قيرف اذإ مكنع دّشلا فشك

 ملاظلل ِلمُيل هللا نإ ) : امييفو . ( مهفاعُيو مهقزري وهو ًادلو هل نولعجي مهّنِإ « هللا نم ُةَعمس ٌىذأ ىلع ُريصأ ّدحأ ال ) : نيحيحصلا يف تبث 4 ا/ : ةيآلا

 . ه1/1/7ج ريثك نبا/ . 4 ٌديدش ميأ ُهَّدَأ َنِإ ةلظ يهو ىرقلا ّدخأ اذإ كّير ُدححأ كلذكو )هُم هللا لوسر أر
 ٌنسحأ هللا كّرابت ةّرصبو هعرج ٌّقشو ةَّروصو هقلخ يذلل يهجو دجس «ٌتملسأ كلو «ٌتنما كيو ٌتدجس كل ّمهّللا» :هدوجس قف لوقي هلع هلل لوسر نك 8 :ةيآلا

 1١/. مقر هحيحص يف ملسم هاور (نيقلاخلا

 هذ امماقَأ ا

 مُهَدْحَأ يو (0) نورعشمال ثيَح نم ُْباَدَصْلأُم ُهَينأَيَو

 نكح عَرهَدحْايَ ا ند يرحم مم ةمهعَت 2

 شت نِم ُهَااَقَلَحاَم كِل أوريملَوَأ 9 محي فور 9
8 

 نورك رهو ِهَلِلدَجَس ٍلياَمَّشلَأَو ِنيِمَسْلأَنَع ٍنعمْللِظ اَوَيَفَنَي

 ٍةَبآد نم ٍضَرَأْلا فاَمَو توسل فاَمُدُجَسسهَنَِو هنو 0)

 مهو مموج نورك تجا ثواكيتملاو

 نه اود 229 8 تر اَمَتوُلَعْفَيَو
 َِت وَلاَ( نوبه ا و هلِإَوه امن نين

 هل ره

9 1 2 

 مث ( هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح



 اورفكيل اوكرشأ «مهانيتآ امب اورفكيل) : هه
 «اوغتمتفو :ًالئاق مهدعوت م ماع هللا مِن

 ًاليلق هيف من امب اوُعّيَمَو معشام اا
 :ه5 كلذ ةبقاع «نوملعت فوسفإ

 امم ًايصن نوملعيال امل نوأ_عجيوإ»

 نيكرشملا حئابق نع ىلاعت ربخي 4مهانقزر
 «هيناج ىلع اهولضفو هريغ هللا عم ادبع نيذلا
 كلذ نع مهتلأسيل هسفنب ىلاعت هللا مسقأف

 «#نورتفت منك اًمع َنلأسعل هللاتإ» :لاقف

 :ها/ متهج ران يف هيلع مكيزاجيل
 مه نيذلا ةكئالملا ؟تابلا هلل نولعجيوإ»

 ىلاعتو «(هناحبسو# هعم اهودبعف نمحرلا دابع

 4 نوُهتشياه مهول مهكفإو مشوق نع
 تانبلا نم نوفنايو روكذلا مهسفنال نوراتخي

 َرْشُب اذإوإ :0 هللا ىلإ اهوبسن يتلا
 ًابيعك «ًاوسم ةهجو ّلظ ىثنألاب مهّدحأ

 ةّدش نم ٌتكاس «مظك وهو مهلا نم

 نم ىراوتيإ :68 ِنْرَخلا نم هيف وهام

 7-5 طرت كسك دس و 000

 مسكي معنا روق نلتَيالاَم

 توم لوح بَ تملأ ووجوده

 ميظكرحو دوسم ْمُهَجَو َّلَظ قتلا مهد ٍاَدِإَو 0

 وه لع مكس مْ ويرسم ءوس نمو وعل نمر ني 6

 نوما ندا نوم كَساَلَأ بالنسب

 ميسا رَمْلاَوْهَو لحل اُكمْلاَنِيَو وسالم ةَرْخيكلا
 كو مالا هيلي تاو 0

00 

 لس وسواس ةعاس
 ربا ءوس م نمو# ساتلا هاري نأ هركي «مرقلا

 «بارتلا يف هسدي مأ ٍنوُه ىلع كسي هب

 00 يَ 22 يف ُهّسدي مأإب ةناهُّم اهاقبأ اهاقبأ نإ
 نْمَِم أك!آَمَلَسَيَ دقن ًاوراتلامه ءاس الأ يح هيف ابنفديو اهدي © بارتلا

 0 امير كَ اوُمسقام شو ايلاقام سني نومكحيام َرْثَْو َمَوَمْلا ممل ووهَف 00 ا

 ِ ِ نونمؤُيال نيذلل» ٠: هيلإ اوُبسنام سيو
 0 ا ُاَذَع بس امْنِإ صقنلا (ِءْوّسلا ُلَفَم ةرخآلاب
 يضع اوسع و 2000 2 قلطملا لامكلا ألا لخملا للوط ىييلإ

 © ونمو : ٍمَوَعْلَد َةََحَيَو ىَدُهَو هاوفلتخا ىِزَلأ زيرعلا وهوإلا 88 0 0
 و ساقنلا هللا ُذْخاَوُي ولوإ» 5١: «مكحلا

 نكلو ٍةَباد نم ايهيلع كرتام مهيلظب
 «مدآ ينب كالهإل ًعبت ضرألا باود عيمج كلهأل اوبك ام مهذخاوُي ل هلأ مهملظ عم هقلخم هملح نع للاعت ربي ىَمسُم لجأ ىلإ مُه قرح وي

 هل نولعجيوإ» 5 «نوُمدقتسيالو ةعاس نوُرخأتسيال مهلجأ ًءاج اذإفإ ةبوقعلاب مهُلجاعُيالو تسيو ملي ةلالج لج ٌبّرلا 7

 مف نأ بِذكلا مهتنسلأ ٌفصتوإ» .هلام يف هل كيرش مهدحأ دنع نوكي نأ نوفنأيو ؛هديبع مه نيذلا ءاكرشلا نمو تانبلا نم « نوهركيام
 بال ًاقح راَتلا مه نأ مَرجالل ؛ «ىَتسحلا محل هيفف داعم مل ناك نإو ءايندلا يف ىَْسُحلا ل نأ كلذ عم مهاوعد يف مهملع ٌراكنإ اذه «ىتسحلا
 نم م ىلإ انلسرأ دقل هللاتا :+7 راتلا ىلإ مهب ُلَجعُي هّنأل ,ةمايقلا موي نوُحّيبضم نوُيِسنَم .«نوطّرْفُم مهتاو» «ةمايقلا موي َرانلا مه نأ هنم

 نييزت كلذ ىلع مهلمح امو «ةوسأ نيلسرملا كناوخإ يف دمحم اي َكَلَف ءلسرلا تبذكف ةيلاخلا مألا ىلإ لسرأ ىلاعت .هّلإ «ثاطيشلا ُمُه َنّيرف َكِلبق

 كيلع انلزنأاموإ» 5 ًاصالخ مها كلمبال ناطيشلاو لاكنلاو ةبوقعلا تحت مه 4«ملأ ٌباذع مهو مويلا مهي وهفإ» المقام مه ناطيشلا

 نوعزانتيام لك يف ساّنلا نيب ٌليصاف ُنآرقلاف «هيف نوفلتمي يذلا ساّنلل َنّيبتل باتكلا كيلع لزنأ ان | ديف اوُفلتخا يذلا مه َنّيِل الإ باتكلا

 .هب َكّسَت نمل ةمحرو «بولقلل ىده نارقلا ؟نوُنِمْوُي موقل ةمحرو ىدهوإ» هيف

 نأ ءرصبال 3 050 22

 هَل كرأبِذ ارهستسلا فِصتيَو

 اهقزري ةحاصلا ةيرذلاب رمحلا ةدايز امنإو ُهَلِجأ ءاج اذإ ًائيش رخؤوُي ال هللا نإ ) : لاقف يع هللا لوسر دنع انركذ لاق هنع هللا يبضر ءادردلا يبَأ نع متاح يلأ نبا ىور 5١ : ةيآلا

 . 07/5/؟ج ريثك نبا[ . ) رمحلا ةدايز كلذف هربق يف مهؤاعد هقحليف هدعب نم هل نوُعديف دبعلا هللا



 0 دف نيرا ايم آم 0 ىلإ روع هس حس سس

 0 ل
 م سعورس + د 16 06 00 -

 قذر كحَسُهَنعَ وددت الاول خةنلا تارمث نمو
 اس سس

 هب ايحأف ًءام ءامسلا نم لزنأ ةللاوإ»

 هناحبس هللا لعج كو #اهتوم دعب ضرألا
 كلذك اهرفكب ةتيملا بولقلل ةايح نارقلا

 نم اههلع هلزنأ امب اهتوم دعب ضرألا يبحُي
 موقل ٌةيآل كلذ يف َنِإإ» ءام نم ءامسلا
 :55 هانعمو مالكلا نومهفي «نوُعَمسي
 اهّيأ مكل َنِإ 4ةَرْبل ماعنألا ين مكل َنِإوإ»

 ةلاد ةيآو ةربعل منغلاو رقبلاو لبالا يف ساّنلا
 1 000 ا 00 هفطلو هقمحرو هتردقو اهقلاخ ةمكح ىلع

 ٍلَغلأَلَِكيَر وأ 1و(2نولَقعي موعل ةيأل كلذ فن نَسَح
 [ريمضلا] ٌدرفأ «هنوطب يف امم مُكيِقسُنإلا

 : ردح ل 0 02 رم حرض ل 1

 نيب نم «ماعنالا نم ناويح ا ىنعم ىلع ًادوع 4 ا 0 علل نأ

 لإ لزني يذلا لسبزلا نم] :يأ (ِثْرف
 1 وع 6 2 رم 0

 ل يساو نسب مقلة يالدوموول كير يًاصلاخ ًانبلإ» قورعلا ىلإ مدلا هنم فرصيف 2 3 ورجال يم دش روج سب
 8 اميال لا بوش يال )ا 0 2 0 10 77 ب

 َنبللا ركذ الو .هب رّيغتيالو هنع هلاصفنا دعب 58 ًِ

 ركذب ىّنت ًاغئاس ساّدلل ًابارش هلعج ىلاعت هنو دن 7 110000 رثشلا
 5 0 ها 8 مت 4 لاقف تارقلا نم ةبرشألا نم ساّنلا هذختيام مس هرك نع 0700 ف ضب لع 22

 ليختلا تارُث نموإل :5ا/ :ىلاعت داو اواضف يذلا امف قزرلا يف صعب د لع دك صحب لصف

 هدم 000 5 ل وه حج م مل هس
 : يأ «ًاركَس هسم نوذختت بانعألاو 3 نيفأ ءاوسويف هذ ١ 1 9 أم. قرر

 نبا لاق] هميرحت لبق ذيبنلا هنم نوعنصي م م

 ء[رمخلا ميرحت لبق ةيالا هذه تلزن :سابع مك

 لكؤيام عيمج :يأ] «انسح اقزرو»

 ْق نإ» ء[تارغلا هذه نم الالح برشيو

 " كفن م 00000 76 رععس وحس دو

 اجور كيفن نم مك َلعَجمْسَو © 0 تودحح مذ
 كا 1

 َُص وده مكي 0

 : . ألام ع( 5 ثيل لاذ 20000 0010 و

 ركذ بسانو 4نولقعي موقل ةيآل كلذ 07) نورك مهو ِتمْعِِيَو نووي لطب ايفأ
 اذهلو ءناسنإلا ينام فرشأ هّنإف انهاه لقعلا

 :5/ مهوقعل ةنايبص ةركسملا ةبرشألا هللا مّرح 384

 نم يذزختا نأ لحتلا ىلإ ََِش ىعدارإل

 37 اعتلال © نم لعن نأ ايرخست يدق نإ لات نأ لح اب ف نركب تب افا هد ةمك رهو فرش
 نيبام 4هناولأ فلتخم ٌبارش اهنوطُب نم ٌجرخيإ» ءِكل ةللذم ٌقيرطلا نإف (ًةعيطم :يأ 4اللذ ِكْير َلبُس يكلساف ٍتارفلا لك نب يلك مث

 موقل ةيآل كلذ يف نإ مهل ضرعت يتلا ءاَوْدَألا نم «ساّتلل ٌءاَفِش هيفإ» ءاهيعارم فالتخا ىلع ناولألا نم كلذ ريغو ءرمحأو رفصأو ضييبأ
 نم مهأشنأ يذلا وه هّنأو «هدابع يف هفّرصت نع ىلاعت ربخُي ُيِرُمُعلا ٍلذرأ ىلإ دري نَم مكنمو مافوتي مث مكقلخ ُهللاوإ» #4 «4نوركفتي

 ءًائيش يرديال حبصأ ًالاع ناك امدعب أئيش مملع دعب َملعيال يكلإ» فعضلاو مرملا ةكردي ىتح ةكرتي نم مهنمو «مهافوتي كلذ دعب مث مدعلا

 قزرلا ين ُكاوُلُضُف نيذلا امفإ» «[ًانغو ًاريقف مكنم لعج :يأ] 4قزرلا يف ضعب ىلع مكّصعب لصف ةللاوإ» ١: 4ٌريدق ميلع هللا نإ
 «يناطلس يف يعم يديبع نوكرشُي فيكف مهئاسنو مهاومأ يف مهتديبع اوكرشيل اونوكي مل «ءاوس هيف مهف مهئاأ تكلمام ىلع مهقزر يّداربإ»
 عون نم جاوزألا لعج ولو مكلكشو مكسنج نم «(ًاجاوزأ مكيفنأ نم مكل لعج هللاوإل :/7 ؟4نوُدَحجي هللا ةمعنبفأإ» :ىلاعت هلوق كلذف

 معاطملا نم 4تابيطلا نم مكقزروإ» ءدلولا دلوو دلولا مه 4ةَدْفَحو نينب مكجاوزأ نم مكل لعجوإل مكنيب ةّدوملاو فالتئالا لصحام رخا
 اهنوفيضيف «نوُرفكي مه هللا ةمعنبوإ# ؛مادصألاو دادنألا مهو «نوبصْؤُي لطابلابفأإ» :لاقف هتدابع يف كرشأ نم ىلع ىلاعت ركنأ مث «براشملاو
 .!؟هريغ ىلإ



 مه كلمب الام هللا ٍنوُد نم نودبعيوو : فر

 لازنإ ىلع ردقيال نم «تاومسلا نم ًاقزر
 ءرجشالوعرز تابنإالو #ضرألاوإل رطملا
 «نوعيطتسيالو ًائيشإ» مهسفنأل نوكلميالو

 «لاثمألا لل اويرضتالف» : 4 ُهوُدارأ ولو
 هللا نإ ًالاثمأو ًاهابشأو ًادادنأ هل اوُلعمتال
 ال هنأ دهشيو ملعي هن «نوملعتال منو ملعي

 هرَيغ هب نوكر شت مكلهجي متنأو وه لإ هلإ

 ٌرددقيال ًاكولم ًادبع ًالثم هللا تبرضوإب

 وهف ًانَسَح ًاقزر انم هانقزر نمو ٍءيش ىلع
 اذه ؟#نووتسي له ارهجو اًريم هنم قفنُي
 رفاكلا لثمف «نمؤملاو رفاكلل هللا هبرض لم
 ميش ىلع ردقيال يذلا كولمملا دبعلا لثم

 ًرِس هنم قفني وهف ٌنسحلا قزرلا قوزرملاو

 ٌقرفلا اذه ناك انو (نمؤملا وه ارهجو

 هللا لاق ّىبغ لك الإ هلهجيال ًانيب ًاحضاو

 «نوملعيال مهرثكأ لب هلل ُدمحلاط :ىلاعت
 امهدحأ نيلجر الفم هللا برضو :/ك

 ىلع لك وهو ءيف ىلع ٌريقيال مكبأ
 بحاصو نثولا هب دارملا ًاضيأ اذهو «ةالوَم

 ريخب قطنيال مكبأ نثولا ْنَأ :ينعي , ّقحلا

 هئعبي «ههجوُي ازيأإل ءيش ىلع ردقيالو
 لهو هاعسم حجنيالو «ريخب ِتأيال»

 رمأي نموإ» هتفص هذه نم وه يوتسي
 وهواط ةميقتسم ٌةَلاعِفو ٌقح ُهَلاقمف 4لدعلاب

 يوتسي له :يأ] !؟«مقتسم طارص ىلع
 طارصلا ىلع لدعلاب رمأي نمو مكبألا
 ٍتاومسلا ٌبيغ هلو :ا/1/ ؟[مقتسملا

 هملع لاك نع ىلاعت ربخُي « ضرألاو
 دارأ اذإ 6ٌُبرقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا ٌرمأاموإط «ءاشيام ىلع ىلاعت هللا ُهَعِلَطُي نأ الإ كلذ ىلع ٌعالطاالف بيغلا ملعب هصاصتتخاو
 مهتاهمأ نوطُب نم مهاّيإ هجارخإ يف هدابع ىلع ُهتنم ّركذ مث «ٌريدق ءيش لك ىلع هللا نإ «برقأ وه وأ رصبلا فرطك نوكي امّنإف كيش
 ىلاعت َلعج امّنِإ | «نوركشت مكلعل ةديفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو أائيش نوملعتال مكتاهمأ ٍنوطُب نم مكجرخأ هللاوإ» :/8 :لاقف
 تراص ةعاطلا ٌدبعلا صلخأ اذإف «ىلاعت هالوم ةعاط ىلع ٍةَوقو وضعو ةحراج ّلكب نيعتسيف ىلاعت هير ةدابع نم اهب َنّكمتيل ناسنإلا يف هذه

 كلذ يف هللب انيعتسم لجو رع هللا ةعاط يف الإ يشميالو شطييالو هل هللا هعرشام يأ ؛هللألإ رصيبالو لل الإ عمسيالف لجو ّزع هلل اهلك هلاعفأ

 ضرألاو ءامسلا َنيب رخسملا ريطلا ىلإ رظنلا ىلإ ىلاعت َهّبن مث .«نوركشت مكلعل ةدِيفألاو ٌراصبألاو ٌعمسلا مككل لعجوإل :ىلاعت لاق اذهلو .هلك

 هتردقب 4هلا الإ َنُهُكسمْيام ءامسلا ٌّوَج يف ٍتارخسم ريطلا ىلإ ْوَري ملأ» #3 :ىلاعت لاقف ءامسلا وج يف نيحانجي ريطي هناحبس هلعج فيك

 ٌربكسو كلذ لعفت ٌىوق اهيف لعج يتلا الإ َنهكسمُيام نضبقيو ٍتاَفاَص مهقوف ريطلا ىلإ اَوَرَي وأ :ِكّلْلا ةروس يف ىلاعت لاق اك ءاهلمحي ًءاوملا َرخ

 8 1 04 ١

 ِتَوُمَسلَاَنماَقْرِر مهل َكِإَمَياَل امن نود نم َنوُدبحَيَو

 َلاَتمد ايوب صمام(: وشو ضل

 ادعم برص #4 (] َنوُيلَعتاَلَ سندي ل َهَنأَنِإ

 هَصَح وهروب كَ
 هِيَدَمَلَلَ وَيْسَيْلَهَاَر هَجَواَسيْهْنِمُضضْسَوُهَف
 ياي الم بَرَسَو دوُملتيالمهاَحسألب

 0 هم

 نلعلح لكوهَو وش ريتال مكب مهد

 هوو توطين
 وي>22 ير هل هع

 بيع ِهَّلِيَو ههلا 69 ٍوِبقَتْسُم طرصَعَوْهَو ِلدَلَاير صأ

 مصل تالا وع تلا زمولا و تول
 7 )6 3-0-2 721 عار ع

 ُ و ٌررَفِدَم ناسا 0
 جو حيت 0-5 2 م 4 أنو نم مك

 2 مَع ٍّ

 مسلوب ف ترْخش ريل 1 ةَرَيدْلأ 09

 07 توموُؤي وول سنبل كلذ فَ 1 12-6

 ا

5 
0 

530 

 .4 نونم وي مرقل ٍتايآل كلذ يف نإ :ىلاعت لاق انهو «4ريصب ءيش لكب هّنإ نمحرلا

 « هيلع ٌتضرتفا ام ءادأ نم ٌلضفأ ءيشب يدبع لإ بّرقت امو ٠ برحلاب ينزراب دقق ًايلو يل ىداع ْنَم : ىلاعت هللا لوقي ١ : لاق ِهُلييَع هللا لوسر نأ يراخبلا ىور الال : ةيآلا

 نقلو هتيطعأل ينلأس نكلو « اهب يشمي يتلا هلجرو « اهب شطبي يتلا ُهتيو هل رصنُي يذلا ُةّرصبو « هب عمسي يذلا ُةعمس تنك هببحأ اذإف « هّبحأ ىتح لفاونلاب لإ بّرقتي يدبع لازي الو

 . 0194/7 ج ريثك نبا/ ثيدحلا ( هّنذيعأل يلب ذاعتسا نكلو « هّنبيِجأل يلاعد



 1 َلَعَجَو اكس وقم هس م ا

 دوأج نمل َلَعَج اكس مكحِتوُس نم لعجمهّنلاَو
 لت م رع آ آ 2 عوورو دلع م

 2 كنوع يل

 ِنيِحَلِاَحَْتم عيسي 7 اواَهفاوَص

 زك1َكمياللِف 2
 ا يا كتم سلا
 هممت 17 ٌّ كاك 2 أَي 2 ةكَلِسَرَس َرَسْوَرَحْل

 04 و م

 َدَيَعَتَ 7 0 49 كروشي مكلفا مصَتَ
 امورك 01006 20 حجم يدب و َنيِبْلأ عَلَبل

 ب مك هَ تو دوترعا» تيا و
 رولا مس حس رس سس 170 2
 َوُمَأ ]نم تعبت مويو 9 ترؤرف ل

 نويبع عه 271 و 2000

 هالو أورَعكح ني ووالده

 57 ل لَن َباَدَصْلأوُملَظ ناار اَذِإَو ا يب

 ا

 ًايكس مكت وبل نم مكل لعج هللاوإل ٠

 اتوب ماعنألا ولج نم مكل لعجو

 «مكيماقإ َمويَو ْمُكِدْعَط موي اهنوفختست

 مهل لعج امب هديبع ىلع ٍهمعن ّماَت ىلاعت ٌركذي

 املإ نووأي مهل نكس يه يتلا ٍتوييبلا نم
 هوجو رئاسب اهب نوغفتنيو اهب نورتتسيو
 اتويب ماعنالا دولج نم مه لعجو «عافتنالا

 مهل اهوُبرضيل مهرافسأ يف اهلمح نوفختسي

 نموإ» ءرضحلاو رفسلا يف مهتماقإ يف
 فاوصأ نم «اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ
 «اناثأإ» ءزعملا رعشو ءلبإلا رابوأو غلا
 «بايثلاو عاتملاو لاملا وهو اثاثأ هنم نوذختت

 ٍتقوو ىّمسُم لجأ ىلإ «نيح ىلإ اعاتموإ»
 مكل قلخ امث مكل َلعج ةللاوإ# 8١: مولعم
 نم مكل لعجوإل .رجشلا ينعي 4ًالالِظ
 لعجوإ» «لقاعمو انوصخ «انانكأ لابجلا

 نم بايثلا يهو #ٌرحلا مكيقت ليبارس مكل
 مكيقت ليبارسوإ» .«فوصلاو ناتكلاو نطقلا
 درزلاو حفصملا ديدحلا نم عوردلاك «مكسأب

 اب «مكيلع ُهَمعن مْي كلذكإب «كلذ ريغو

 ىلع مكل ًانوع نوكيل كرمأ ىلع هب نوُئيعتست

 :يأ] «نوُمِلْسُت مكلعل» هتدابعو هتعاط

 امنإف اًوُلَو نإفإل [هتعاط ىلإ نوداقنت
 اذه دعب اولوت نإف «نيبملا غالبا كيلع

 وَلاَ 0 ا :87 مملإ َتيّدأ دقف كيلعالف نايبلا
 001 - نأ نوفرعي «اهنوركني مث هللا ةمعن نوفر عي

 لضفتملا وهو كلذ مييلإ يِدَسْلا وه ىلاعت هللا 0 نورنا مُهَنَعَّلَصَوَدَسلأ ذِي هلال

 مهراكأوإ# كلذ نوركتي اذه عمو ؛مهملع هب ك0
 [مدقت امسح مهعيمج :ينعي] «نورفاكلا

 مهل راذتعالا يف (اوٌرفك نيذلل نذؤيال مثإ» «ىلاعت هللا نع اهغب اف هتباجأ ام اهلع يشي اهّين وهو (ًاديهش ٍةمَأ لك نب ّثعبن مويوإ» : م84

 نوفلكيال :يأ] (َنوُبَتْعَتْسُي مهالوإ» :هناحبس لاق اذهلف 4 نورذتعيف مه نذؤيالو نوقطنيال م موي اذه9» :ىلاعت لاق ا «هبذكو هنالطب نوملعي

 «نوُرظنُي مهالوإ» ةدحاو ةعاس مهنع رتفيال «مهنع ٍفقخُئالفإ اوكرشأ ٍنيذلا «باذعلا اوملظ نيذلا ىأر اذإول» :88 [مهّبر اوُصرُي نأ

 انك نيذلا انؤاكرش ءالؤه انّبر اولاقإ» ايندلا يف مهنوٌدبعي نيذلا «مهئاكَرش اوكرشأ نيذلا ىأر اذإو» 65 ًاعيرس مهذخأي لب مهنع رخ وال

 رشح اذإو9» :ىلاعت لاق اك .انتدايعب مانرمأ نحنام ميذك [مانصألا يأ] ةحلآلا مهل ٌتلاق (نوُبذاكل مكنإ لوقلا ميبلإ اًوَقَلاَف َكِنوُد نم اوُعذن

 اك «عيطم عماس لإ ّدحأ الف ,مهعيمج هلل اوملستساو اوُنُذ 4«مْلَّسلا ٍلئموي هللا ىلإ اوَقلآو» 4 «نيرفاك مهتدابعب اوناكو ًءادعأ مه اوناك ٌسانلا

 لحمضاو بهذ «نوُرتف اوناكام مهنع لضوإل .ةيآلا «انعمسو انرصبأ انبر مهّبر دنع مهِسوْؤُر اوُسكان نوُمرجما ذإ ىرت ولوإل :ىلاعت لاق
 .ريجمالو مه ٌريصانالف هللا ىلع ًءارتفا هنوُدُبعي اوُناكام

3-3 
 ف طرشن للا بذا ]تور

 وذ نياك دل نذاكرش ٍيكلْوَتمََرْأوْلاَف
 رم عرس حرص

 ماللا حتفي # نومّلْسَي © اهؤرقي ناك هنأ سابع نبا نع كرابملا نب هللا دبع لاقو . مالسالا نم 4 نوُمِلْسُت آف نم ماللا رسكب هوعرقو روهمسلا هرسف : ريثك نبا لاق 8١ : ةيآلا
 .580/7ج ريثك نبا| . حارخلا نم ينعي

 : اوأرقا ء ةضوعب حانج هللا ددع نزي ال ٍةمايقلا موي نيمسلا ميظعلا ٌلجرلا يتأيل هْنِإ ١ : لاق هنأ كَم يبنلا نع ةريره يبأ نع [ 7780 مقر ] هحيحص يف ملسم ىور 84 : ةيآلا
 . [ ٠١١ فهكلا ] . 4 ًانزو ةمايقلا موي مل متت الف



 ب 0 35 :

 نقلة ةكجإاازدب هللا ليبس نع اوُدَصو اورفك نيذلا» 8
 براقع يأ «باذعلا قوف ًاباذع مهانذز
 0 217 ١ 1 ا و 6 ترد دحأف «ةداقلل اذهو] «لاوطلا لخئلاك اهباينأ

 م ) تودي واكاَميِياَدَعل 2 «نوُكِسفُي اوناك اه مهتم توناباذعٍمهنذ زو ليسوع صو سكس د ىلع رخآلا باذعلاو مهرفك ىلع نيباذَعلا
 عاد يِهَش كب اَنَّتِح و 2و ديم نو _ ا 6 ًاديبش ةّمأ "اك يف ُثعبن

 ٍلدعلاِي رم اذ © © تييلتخلل كرو ةمقو 7" اهيلإ ىهتنا يتلا ةيآلاب ةهيبش ةيآلا هذهو «عيفرلا 7 رمل رار .  ماقملاو مظعلا فرشلا نم هيف هللا كّحنمامو ىّدُهَو ٍءْىَش لحل انين َبّيكْلاَكلكَعاَلَدَتَو لوم ُهَلْوَهَو ٌمويلا كلذ ركذا :يأ .كنمأ :ينعي
 100 لا للص هللا لوسر ىلع أرق نيح دوعسم نيا
 ءاشحفلا ِنَعْضْنيَو رفا ىذ ٍيآَنِبِإَو ِندَسْحِحْلاَو اًملف ءاسنلا ةروس ردص ملسو هلاو هيلع

 011 وكسرت كلج قلو ركسشلا نم انثج اذإ تفيكفإ# :ىلاعت هلوق ىلإ ٍلصو

 55 ورع ًاديبش ءالؤه ىلع كب انمجو ديبشب ٍةمأ لك

 َنَمَيل ا وصفناَلو مّ دهنع اذا ٍدَمَسأفْرأَو © :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 000 7 ص را رجح 2 رس رس اذإف ٌتفتلاف :دوعسم نبا لاق ((كبسح»

 دالك ْحَبَعَه 0 انابت باتكلا ٌكيلع الرنوإط .ناَرذت هانيع
 تك تصنيع فوك 90 ترتب يف انل نيب دق :دوعسم نبا لاق «ءيش لكل

 2 0 م ا نارقلا نإف .ٍءيش لكو ملع لك نارقلا اذه

 ورع ل رس د ا 00 يع ا «ئدهو» .مهداعمو مهشاعمو مهايئدو
 1 ١ أ 1

 سري نيكه 3و5 3 «نيملسملل ىَرْشُبو ةمروإا «بولقلل

 طسقلا وهو لدعلاب هدابع ىلاعت هللا رماي هرثلتق وتتفاوت كيرالا خسرو لس را 2 7 هم د م لو 000- مي
 هس أ 2 1 حر 01 م 0 اا < ع ع

 0 ةدجنو َةّمَأ 22 و ناسحالاو .هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش [هالعاو]

 4 07 وموسم َمَع 0 و ِلهَنَوُدَم هتينالع نم نسحأ دبعلا ةريرعس نوكت نأ وهو

 355 شحاوفلا «ركتملاو ءاشحفلا نع ىينيوإ#

 نطبامو اهنم رهظام تاركدلاو تامر

 يف ةلحادلا ناميألا 7 دعب َناميألا أ دوهعلاب ءاقولا وه وهو ىهب ىلاعت هلل رمأي م اذهو 4تدهاع اذ اذإ هللا دهعب اوفرأو» 6١

 ملعي هللا نإ .[ًانماضو ًاظفاحو ًاديهش :يأ] «ًاليفك مكيلع هللا مثلعج دقوإل «عنم وأ ثح ىلع ةدراو يه يتلا ناميألا ال «قيثاوملاو دوهغعلا

 ُهدهع ضقن نمل لثم اذه 4ائاكتأ ٍةَّرَق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاك اونوكتالوإل : 0 اهديكوت دعب نامبألا ضقن نمل ديعوو ٌديدبع «نوُلعفتام

 مكناميأ نوذختت» ءًاضاقنأ أناكنأ) «هماربنا دعب هتضقن ًاكيش تلزغ املك ءاقرخ ةأرما تناكو «ةكمب افزغ تضقن يتلاك : يأ (هديكوت دعب

 ردغلا مكنكمأ اذإف ؛مكيلإ اوثكمطيل مكتم رثكأ اوناك اذإ سانلل نوفلحت «ةّمأ نم ىلرأ يه ٌدَمَأ ّنوكت نأ ءًأركمو ةعيدخ «مكنيب ًالَخَد
 نم هلمعب لماع لك يزاجيف «نوُتحت هيف منك ام ةمايقلا موي مكل َييلوإ) دهعلاب ءارلاب هبل و امل كلذ نع هلل ىبف «متردغ

 عيمج نع ةمايقلا موي 4نولمعت متتك اًمع َنُلأْسُعَلو ءاشي نم يدهيو ٌءاشي نَم ُلِضُي نكلو ٌةدحاو ًةمأ مكلعحلا هللا ًءاش ولوإل : 97" دش وأ ريخ

 .اههلع مكيزاجُيف مكلامعأ

 نوكي نأ الإ - ردغلا مظعأ نم َنإو «نالف ةردغ هذه :لاقُيف «ةمايقلا ٌموي ٌءاول هل بصنُي رداغلا نإ» :لوقي هلم هللا لوسر ٌثعمس : :لاق رمع نبا نع دمحأ مامإلا ىور ١ :ةيآلا

 .(ةئيبو ينيب لصف نوكيف رمألا اذه يف مكدم ٌّدحأ ّن نفرسيالو أدي مكنم ّدحأ ّنعلخي الف ُفَيعيب ثكني مث هلوسرو هللا ةعيب ىلع ًالجر ٌلجر عيابُي نأ - هللاب كارشالا
 /ه 4 /7ج ريثك نبل|

 .«ينيمب نع ُترفكو :ةياور يفو اهتللحتو ريخ وه يذلا ُتينأ الإ اهنم ًارييخ اهريغ ىرأف نيب ىلع فلحأل هللا عاش نإ هللاو ينإ» :لاق هيَ هنأ نيحيحصلا يفو

 /ه 8717ج ريثك نبا|



 ”ا غلاة 0
 سمس وو ل و 2 . رس حرس و كس هس عت مسا تيرس سل أ

 0 ارق مكحسب الخ 28 دااودختلالو

 24 072 رع سس
 ٌاَذَعْمَلَوهَّنَأ ل يم نَعْرتدَدَّصاَمِ ءوُسْلا اوقوُدَيَو

 ريس #آ

 هَنلأَد نعام !اًليَقاَممَت هَتَاوَهَعبأ أوراق الو ميظع
 قلم < ر نإ“ ل رس ني اطيل سس

 ل راس ع عسسل ع >2 0 200

 0 ل

 رك نتا لعدم 0 نكس
 لهآ

 200 2 دك سس عاود > عدس رو 2 4

 مهشز مشييحتلف نمؤوموهو هنأو آو هبط ويح و

 نا كانه هيافس أواَكاَمْنَسْحَأ مهرج
 طلت 62 ربحي َ ِجّشلاَنم هَل 6000

 اَمَنِإ9) وكسر هير لعوأشما يز أ
 ور 2و ه- عصر وس 00 0 اساس معو ” >ح

 "نوكرسُم .وي مه نيدو منوي يذلا لع وتطل

 ملفا ذّدأو هيا باكحَت َدَياَءََدَباَدإَو
 َنوملَعَياَل 4 جر خر ىو م ع سل هريس 2 ومد

 لك َليمفُم تأآَمَ اً ريا

 وس ع رنج

 ىاالم

١ ١ 

95 ١ 

 او

 «مكني ًالَعد مكتامأ اوُدختالوط» 4
 ةعيدخ نامعألا ذا نم هدابع ىلاعت هللا ردح

 العا «اهتوبث دعب ٌمدق ٌلِرتفط مهنيب ًاركمو
 ىلع ناك نم لشم ءاهتوبث دعب ّمدق لت
 ىده ا قيرط نع لزو ابنع ٌداَحَف ةماقتسالا

 مندَدَص امي َءوُسلا اوُقوُدتوإط «كلذ ببسب

 نأ ىأر اذإ رفاكلا نأل 4يدللا ٍليبس نع

 ٌقوُو هل َقبي مل هب ٌردغ مث هدهاع دق نمؤملا

 يف لوخدلا نع هببسب ٌدصناف نيّدلاب

 لاق مث «4ميظع ٌباذع مكلوإ» ءمالسإلا
 ان هللا داهعب اوُرت رتشتالوإ» :58 :ىلاعت
 ضرع هللاب ناميألا نع اوُضاتعتال :يأ «(ًاليلق

 وه هللا دنع امّنِإإ» «ةليلق اهّنإف ايندلا ةايحلا

 هاجر نمل ٌريخ هباوثو هللا ًءازج «مكل ٌريخ
 م دنعامإ» :45 «نوملعت منك نإ هبلطو
 كنعاموإ» ءروصحم لجأ ىلإ هّنأل غرفي ذقن
 عاطقناال يقاب ةّنحلا يف مكل هباوثو «قاب هلا
 نيذلا ٌنيِزجتلو)» لوزيال مناد هّنإف هل ٌدافنالو

 «نولمعي اوثاكام ,نسحأب مهّرجأ اوريص
 هنأ ماللاب ٌّدكؤم ىلاعت ّبّرلا نم ٌمَسق اذه

 زواجتيو مما معأ نسحأب نيرباصلا يزاجُي
 ركذ نم احلاص لمع نمل :81/ اهئيس نع

 اذه «ةبّيط ًةايح ُهتيحَلَف ٌنمْؤِم وهو ىثنأ وأ
 عابتا وهو ءأحلاص لمع نمل ىلاعت هللا نم دعو
 هلاو هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتك

 اوثاكام نسب مهّرجأ مهتيزجنلوإ» ملسو
 اذإفإ» :9/ ةرخآلا رادلا يف :يأ 4نولمعي

 ٍناطيشلا َنِم هللاب ْدِعَتْساَف َنآرقلا َتأرق
 ىلع هدابعل ىللاعت هللا نم ٌرمأ اذه «مجرلا

 ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ُناطْلُس ُهل ( سيل هنإإ» : 95 ميجرلا ٍناطيشلا نم للاب اوذيعتسي نأ نارقلا ةءارق اوُدارأ اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبن ناسل

 اوراص 4نوكرشم هب مهوإإ الو هنوذختيو هنوُعيِطُي 4ةثولوتي نيذلا ىلع ُهئاطلس امنإ» : ١٠١ هنوعيطيف مهيلع هل ةج ةجحال (نوُلَكو تي مهب

 نيكرشملا لوقع فعض نع ىلاعت ربخُي لري امب ُملعأ لاو ةيآ ناكم َةيآ ادلب اذإوؤل : ١١١ ىلاعت للاب نيكرشم ناطيشلل مهتعاط ببسب

 تنأ امنإإط) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسرل اولاق اهحوسنع اهخسان ماكحألا رييغت اوُأر اذإ مهّنَأ ناميإلا مهنم رّوصتيال هْنأو مهئاقيإ ةلقو

 نبإل ليوح «سلقلا حو لَن لف: 6, "لب نكح ةاحلم لشي تراوح هنأ عدوملعال هزكأ لل «باذك :يأ (4رتفم

 .ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوسرو هللا اونمآ نيذلا نيملسملل ةراشبو ايدام

 يف هتانسحب معطيف رفاكلا اّمأو «ةرخآلا يف اهيلع باشيو ايندلا يف اهب ىطعي ةنسح نمْوملا ملظُيال هللا ْنإد هلع هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع دمحأ مامالا ىورو 917 :ةيآلا

 .ملسم هجرخأو . «أريخ اهب ىطعُي ةنسح هل نكت مل ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىتح ايندلا

 /هره/؟ج ريثك نبا|

 لاق «؛كلذ لاق اذإف» :ِهليم لاق مث «مجرلا ناطيشلا نم «ميدقلا هناطسو ءميركلا ههجوبو مظعلا هللاب ذوعأ» :لوقي ناك هيَ هللا لوسر نأ ورمع نب هللادبع نع 44 :ةيآلا
 / 4 مقر عماجلا حيحصأ 47 مقر دواد وبأ هاور (مويلا رئاس ينم [اهلئاقر ظفح :ناطيشلا



 ُهُمَلعُي امّنإ نولوقي مهن ُملعن دقلوإل *٠١:
 ًادمح ّنأ ءارتفاو ًابذك نوكرشملا لوقي 4(ٌرشب
 اذه هملعي امّنِإ ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ناك يمجعأ ,لجر ىلإ نوريشيو ٌرشب نارقلا

 اعايب ناكو ةيبرعلا نم ريسيلا ءيبشلا فرعي
 هللا ىلص هللا لوسر ناك امّيرو ءافصلا دنع

 اذهلف ءءيشلا ضعب هملكي ملسو هلاو هيلع

 :كلذ مهئارتفا يف مهيلع در ىلاعت هللا لاق

 :يأ] 4« يمجعأ 4 هيلإ نوّدحلي نيذلا ُناسلإ

 انهو [حصفيال هيلإ نوريشي يذلا ناسل

 نم ملعتي فيكف «نارقلا «(نيبم قرع ٌناسل

 هيناعمو هتغالبو هتحاصف يف نارقلا اذهب ءاج

 :يأ ؟يمجعأ لجر نم «ةلماشلا ةماقلا

 لقع نِم ةكسم ىندأ هل نم اذه لوقيال

 هللا ٍتايآب نوسؤُيال نيذلا َنإإل 4
 نم يدييال هنأ ىلاعت ربخُي 4هللا مه.دهيال
 هلوسر ىلع هلزنأ اًمع َلفاغتو ٍهِركذ نع ضرعأ

 نم ُسنجلا اذهف ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص
 مهوا» هتاياب ناميإلا ىلإ هللا | مهيدهبال سائلا
 ىلص هلوسر ْنَأ ىلاعت ربخأ مث ؛ ,4ملأ ٌباذع

 لاقف باّذكالو رتفمب سيل ملسو هلاو هيلع هللا

 ىلع 4تبذكلا يرتفي امنإإ ١١8: :ىلاعت
 نونمّوُيال نيذلا قلخلا ٌرارش هلوسرو هللا
 نيفورعملا نيدحلملاو ةرفكلا نم هللا ٍتايآب

 مه كئاوأو» «ءساثلا دنع بذكلاب

 هلاو هيلع هللا لص لوسرلاو .4نوُبذاكلا
 كلم لقره لأس الو «نيمألا قداصلا ملسو

 بذكلاب هنومهتت متنك له :نايفسابأ مورلا

 5 هم د 00 60 هب حي
 تراَكندَكَم هُمْلَمِبامْنإرولومي مهن أملعن دقلو

 ٌَرَع ذاَسِلاَدََوييَجعأِه لإ سوُدِحْلي ىِلَأ
 ميِد

1 

 نيزْأ َبِرَكْلا ىَرْئياَمَنِإ9 ميلي اَذَع مهَلَو مدل

 توبيك امه كيلو أو هللا ٍت يَ وموال

 رك ْنَماَلِِ هي نابل

 526 2 11 رس نص أ سس

 ادَسرفْكلايََ الا نيَمظُم لا

 هج مريوم 7 15 م

 7 1 دع كاك

 م 531 هه ا مم

 ةرخلال اكعد ديلا يعتد هه كل

 0 1 1 بتأو

5 

 دص رس ا ركل رسل 20

 يب 52 .: -

 : فرم ا تواؤتلا 00

 مدنا كاس حم ا - ّ
0 

 ور و 3 ص آ | 2
 073 مِيحَت روهعل اه رعب نم كب ِ تكراأوربصو

/ 

 0 هد صصص م 0110

 ِتنياَس َسوُمِمْؤبال نين كيم
 هه #آ

 مب شط

 :لقره لاقف ءال :لاق ؟لاقام لوقي نأ لبق

 هناميإ دعب هب ٌرفك نّمع ىلاعت ربخأ ونا دعب نم هللاب ٌرفك نمط ٠5 ٠ لجو ّرع هللا ىلع بذكيف ٌبهذيو ٍساّنلا ىلع ّبذكلا َعَّدَيَل ناك امف

 ٌنئمطم ُهَبلقو ةركأ نم الإ» .ةرخآلا رادلا يف ايظع ًاباذع مه نأ هنع مهودع مث ناميالاب مهملعل هيلع هللا بضغ دق هنأ رفكلاب هردص حرشو

 نب رامع يف تلزن .هلوسرو هللاب نامبالاب ٌنئملعم وهو لوقيام ىَبَأي هبلقو ٌّىذأو برض نم ُهَلان امل ًاهركم هظفلب هناسلب ٌرفك نت ٌءانثتسا «ناميإلاب

 :9 ٠ا/ ةيآلا هذه هللا لزتأف ءًارذتعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبا ىلإ ءاجو ءاهركم مهقفاوف هع دمحمب رفكي تح نوكرشملا هبذع نيح رساي
 يدبييال هللا نأوإ» «[ةرخآلا ىلع ايندلا اوراتخا مهأب هوقحتسا يذلا بضغلا كلذ :يأ] «(ةرخآلا ىلع ايندلا ًةايحلا اوبحتسا مهنأب كلذإب

 نع] ,«مهراصبأرإل «[هللا مالك نع] «مهعمسوإ» «[ظعاوملا مهف نع :يأ] «مهولق ىلع هللا عبط نيذلا كنثوأ) : ٠١8 4نيرفاكلا مقا
 هنأ هبفص هذه نَم نأ ّدُبال © نو ريماخا مه ةرخآلا يف مهنأ مجال : ٠١9 [مبب داري اًمع] «نولؤاغلا م ْمُه كتلوأوإ» هللا تايا يف رظنلا

 نيفعضتسم اوناك فنص ءالؤه «اونيفام دعب ني اوُرَجاه نيذلل بر نإ ةمايقلا موي مسهلهأو مهَسفنأ اوُريسخ نيذلا نم ةرحخآلا يف
 ربخأف 4اوربَصوإ نينمؤملا عم اوُدَهاج مثإط هللا ناوضر ًءاغتبا مهّدالب اوكرتف ةرجهلاب صالخلا مهنكمأ مث ةنتفلا ىلع مهوقفاوف نيناهم ةكمب
 .مهِداَعَم َموي مهب «محر ٌروفغلإ» اهدعب نم هلأ ىلاعت

 مالسإلا ىلع هديرن نحنو دريت مث ملسأف ًايدوهي ناك لجر لاق ؟اذهام لاق هدنع لجر اذإف نهئاب لبج نب ذاعم ىسوم يب ىلع مدق :لاق ةدرب ينأ نع دمحأ مامإلا ىورو ٠5 ٠ :ةيألا
 ظفلب نيحيحصلا يف ةصقلا هذهو .(هولُقاف ةئيد لَدَي ْنَم» :لاق وأ .هولتقاف هنيد نع عجر ْنَم نأ هلوسرو هللا ىيضق :لاقف هقنع اوبرضت ىتح دعقأال هللاو :لاقف نيربش [لاق هبسحأ] ذنم

 /ه 88/7 ج ريثك نبا| .رخآ



 نع ُلِداجت سفن لك يتأت مويإ» : ١ لة م
 نباالو بأال اهنع جاحُي ٌدحأ سيل «اهيسفن ل دو

 نم «تلمعام سفن لك ىفوُثوط خأالو لك قوات عل دج يع لخص أَ مون
 نم ُصقنيال 4نوملظيال مهوإ» ٌرشو ريخ موس 2 رس ساس ل رك مراس هس

 رسشلا باوث ىلع دازّيالو ءريخلا باوث اتم دكَسو] توثك ظلال هَوْكمَعاَم دقت
 الثم هللا َبَرضوإل : ١١5 ًاريقن نوملظُيالو ادع 2 أي َةَّنِيَم أ ةَنماَء ماك هع

 ًادْغَر اهقذر ابيتأي ةئئمطم ًةنمآ تناك ًةيرق 0 م وم ا اا ةيرق

 ءةكم لهأ هب ّديرأ لثم اذه «ٍناكم ّلك نم نَا نأ ترَعَكَسَم نكس لوي

 نم ساَنلا فطختي ةرقتسم ةنما تناك اهنإف 7ك 7 و هس حور

 اهيتأيإ» ,فامال ًانمآ ناك اهلخخد نّمو اهوح 519 يوشك بأ واكس اب ٍديفوخلاو عوجلا

 ناكم لك نمإ» المس اديه 4ًأدغر اهقزر 0 بدكم مودم لوسر مه َءاَج
 ءاهيلع هللا ءالا تدحج «هللا معناب ترفكف موو هت 0

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةئعب اهمظعأو دانسات غن 69 ترث

 سادس ح 21
 فوىحلا وجلا ابل هللا اهقاذأف ىيلأ

 «فوح او عوج ا س 8ع 09 ودب كاي مسك نإ هَنلأَتَمَقِنَأ وحس
 ًادغر ءيش لك تارغ مهلإ ىَبِحُي ناك امدعب

 ٌتبهذأ ةّنس ءاصأ ثيح ناكم لك 0 سس تح 6 رس كرب تس ب حاس حرص و 2 هذآ 5
 ولقب مهنأ كلذو «فوحاوإ» م ءيش لك مام سصيلع عرحامتإ ا 9 اور ِزِحْلا او مدلاو ةتيملا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ًافوخ مهنمأب تروا عال اَصربعَر رطضأنَمَص ولأي " هل له
 هلوسر ىلع هللا اهحتف ىتح ٌرجاه نيح ملسو 00 2وع عسب رم
 ببسب كلذو ملسو هلاو هيلع هللا لص مك فصلوا 9 حير ومع هَ هلل
 - 7 ١ . ص كي رص 02 224 ا 2 ص

 0 لوسر مهييذكت بِكْ هَداَلَع ىلع اورافنإ مارحا ك2 ا
 22 لدي © نوفنصي اوناك امبإط كلذ

 رو للك لَم © سوو 2و كلا رو مص رس رس هس وس تحس رس ني صم

 ُمُهَّدَحَأَف ُهوُبّذَكَف مبنم ٌلوِسِر مهءاج ممم َنوَحلفناَل بكل أهلا ع نوفي نذل

 ,ةكم لهأ :يأ] 4كوُمِلاظ مهو ٌباذعلا سس 6 0000 هم سر مج عر ع
 [عوجلاو دئادشلا وه ةكمب عقو يذلا باذعلاو َكيَيَسفام انمرح اوداه نين 7 07 لأب اَدَع لو
 ًابيط ًالالح هللا مكقزر امم اوكف ١14: 0 20000101 م حر 506
 «نودبعت ِهاّيِإ م هللا 0 نومي ظي مهن واكو مهتنماظامو لبقنم

 هركشبو بيطلا لالحلا لكأب نينمؤملا هللا ٌرمأ 1
 يذلا ًءادتبا هب لضفتملا معنملا هّنإف كلذ ىلع

 بيلا مكيلع رح امنإإل : ١١6 :لاقف مهايندو مهنيد يف مهل ةرضم هيف امم مهيلع همرحام ىلاعت ركذ مث .هل كيرشال هدحو ةدابعلا قحتسي

 هللا ىبمت مث . .«محر ٌروفغ هللا ّنِإف ٍداعالو غاب ريغ ٌرطْضأ ,ن نمقو#ل اذه عمو ءهللا مسا ريغ ىلع يد يوب هللا ريغل لهأامو ريزتخلا محو َمدلاو

 كلذ ريغو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريجبلا نم مهئارآب ءامسألا نم هيلع اوُُملطصاو هوفصوام دّرجمب اوُمّرحو اوُللح نيذلا نيكرشملا ليبس كولس نع ىلاعت
 فصول بذكلا اولوقتال 4«بذكلا هللا ىلع اوُرَتفتل مارح اذهو لالح اذه ّبذكلا مكعنسلأ ٌفِصت امل اولوقتالوإ» ١١5: :ىلاعت لاقف
 مهو ليلق حاتمإ : ١117 ةرخآلا ينالو ايندلا يف :(نوُحِلِفْيال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا ْنِإإظ :ىلاعت لاقف كلذ ىلع مهدعوت مث «مكتنسلأ

 ام لبق نم كيلع انْصَصَقام امّرح اوُداَه نيذلا ىلعوإل : ١١8 #ظيلغ باذع ىلإ مهّرطضن مث ًاليلق مهتم :ىلاعت لاق م ملأ ٌباذع

 لاق ا؟ «مهملع جّرحلاو قيضتلاو لالغألاو راّصآلا نم هيف اوناكامو «مهتعيرش يف دوهيلا ىلع همّرح ناكام ركذ ةمألا هذه ىلع هتعسوت ىلاعت ركذ

 «نوقداصل» :ىلاعت هلوق ىلإ «اهّروهظ تلمحام لإ | امهموُحش مهلع انمرح منغلاو رقبلا نمو ٍرفظ يذ لك انمّرح اوُداَه نيذلا ىلعوو# :ىلاعت
 .كلذ اوقحتساف «نوُمِلظي مهَسفنأ اوناك نكلوإ» مهيلع انقيض ايف :يأ 4«مهانملظاموإب :انهاه لاق اذهلو

 ًاضيأ ىورو ؛اوملاظتالف ًامّرحم مكنيب ُهتلعجو «يسفن ىلع َملظلا تمرح ين !يدابعاي» :ىلاعتو كرابت هّبر نع هيوري ايف لاق يَ هللا لوسر نأ هحيحص يف ملسم ىور :ةيآلا

 /187/5ج بيغرتلا/ .ثيدحلا «ةمايقلا موي ٌتاملظ ٌملظلا نإ ملظلا اوقتا» :لاق هلع هنأ



 ةوغلسأو كلم دنت مث ةلاهجب
 نمأوب دم ٍةادهجي ء وسلا أولمع تذل كلير َنِإَمث ىلع اولبقأو يصاعملا نم هيف اوُثك اّمع اوُلقأ 005 ها هم مس را 0 04 2 200 م

 حج 8 ناد غ 7-2 لس حلم 222 ماسوو / ساعرم ساس هر 4 نش هَ !ظ لعف 07 هذآ - كلت ُثاهدعب كب نإ تاعاطلا و

 د8 مح روفغل اه دعب نم كابر نإ اوحلصاو كلذ دعب نإ : ليلا «محر روفغلإ» ةلذلاو ةلعفلا
 كك أنم كبَر 6 ُةَّنمأ ىو 71 هللا حدمب مافينح هلل ًاعئاق ةمأ ناك مهاربإ هك نأ( قلو أ هاون را داو وأ راس ىك اربإ

 م 1 هس م22 0110 ءافنحلا مامإ مهاربإ هليلخو هلوسرو ُهَّدبع ىلاعت
 ا 1 لس هس هل رخل سل ص خا ويح ل 0 1

 2 م طارص كه هلدهو هلبتجا ِهيعن 0! - اش 58 ةيدوبيلا نمو نيكرشملا نم هيربيو نييبنلا دلاوو
 3 و 5

 5و 51 21 صر درمخاص . وس »د ساس ريمج : «نيكرشملا نم كي ملول ةينارصنلاو

 َنيحِليَصلَمِلَرْحأل فِمَتِإَوهَنَسحاينَدلا فُهَسَاَو ن) هيلع هللا معن ركشب اق (همعنأل ًاركاشإ»
 َناكاَمَواَفيِنَح ميه نأ كَ كَل يحوأ مث ((7) مارص ىنإ هادهوزلا : 6 - تأ رو تس حس معو خ رصح طارص ىلإ هادهوإ هافطصا «ةاسبتجاإ»
 هامل ْعََبأَ - همن ير هل كيرشال هدحو هللا ةدابع وهو 4«مقتسم

 عل م سس ريح 2 »وجم ار 7 ب >

 تبذل دلاَلَع ثنَتلاَليْجاََتإ( بكر ملام ايندلا يف ةانينآوإل : 177 يبضرم عرش ىلع
 5 ار ل دس هو 2 1 را وسد هو ّنِمَل ةرخآلا يف هنإوإ» قدص ناسل 4ةنسح

 اَمِفَةَملِيِقلأ موي رحل َكَبمَدَِوةفََتْخ عم ايندلا يف ناك هنأل] «نيحلاصلا

 مكب َكيَ 9 د9 دل هيفأوئاكم غبت نأ كل ايحوأ مثل :1؟7 [نيحلاصل
 اي كيرلس لإ عدأ (9) نوفل ضو متاخاي كيلإ اديحوأ مث ا ضينح مهاربإ لِ

 َكيَرَنِإ يحال ابرُهْل ركب َةََسْكَأةلكِعْوَمْلاَو ناك امو افيح مهاربإ هلم عبتا نأ» لسرلا سرس ا ل :
 1 ِ :دوهيلا ىلع ًاركنم لاق مث «نيكرسفملا نم

 1 1 هي رس خس لص

 9 نسمع نصَلَصِسيُوع أَو نيذلا ىلع ُثبسلا لج امنإإ : ل

 هرب حرس مس و >4 ارسإ يبل هللا هيف اوفلتخا
 صْنيَلَو يمس وُعاَم ِلْئِعِبَأوبفاَحَفَمُسقاَعنِإَو ني ليئارسإ ينل للا عرش هدب

 ُ نودي وعام لدم و اولَدَعَف مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلع ةعمجلا

 هَللاباَل إكر 0 |! ترسل ريخوهل أ مماصرأو ب مهمل «تبسلا اوراتخخاو هنع
 وو ماع جس ,ىسيع ثعب ىتح ؛ وظف

 ادووُكصَنَباَمَي قص يمص لَو ْمِهْيَلَع نرخ اَلَو  هوعبتي ملف ل دحألا ىلإ مهطّرحف مالسلا

 2 0 24 فاشل م 0 رج هيلع هلل هللا ل نأ "| نيحيحصلا يف

 07 توُمسَحَم مه َنيِذْلَاَوَأوَعَنأ َنيِذْلا عم َهَنلاَنِإ 9 | ىلص هللا لوسر

 (هيف خاف مهلع ضر يذلا مهوي ٠١ اذه

 ىلإ ٌعذا# : ١١8 «نوفلتخي هيف اوناك ايف ةمايقلا موي مهني ْمُكحيل كبر نوط «هرلغ دعب ىراصنلاو ًادغ دوهلا ؛ٌعبت سائلاف هل هللا اناكهف

 هيلع هلزنأ امب :يأ «ةمكحلاب هللا ىلإ قلخلا ًوعدي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ُهَلوسر ىلاعت ُهّللا رمأ (ةنسحلا ةظعوملاو ٍةمكحلاب كير ٍليبس
 يه يقلاب مهداجوو» «ىلاعت هللا أب اوُرَّذحيل اهب مهركذُي «ساّنلاب عئاقولاو رجاوزلا نم هيف امم :يأ «ةنسحلا ةظعوملاو ؛ةّئسلاو باتكلا نم

 «نيدتهملاب ُملعأ وهوإ» مهنم ّيقشلا َمِلَع دق نَم 4هليبس نع لض نم ُملعأ وه كب نإ ءنيّللاو قفرلاو نسحلا هجولاب مهرظانُي «نسحأ
 ىلاعت هللا رمأي «وب متبقوحتام لثمب اوُبِقاعف متبقاع نإوإل : غالبلا كيلع امْنإف ٍتارسح مهنم لض نّم ىلع كُسفن ٌبهذنالو هللا ىلإ مهُعْداف

 «نيرباصلل ٌريخ وه وفعلا ىلإ بدن هيف] متربص نكلوإ) .هلثم اوذخف ٌءيش مكنم ذخأ نإ :ينأ ؛ٌحلا ءافيتسا يف ةلئامملاو صاصقتلاو لدعلاب
 الإ لائُيال كلذ نب ٌرابخإو ءربصلاب رمألل ٌديكأت «هللاب الإ كربصامو ريضاوإل : ١ 1/ هللا ىلع ُهرجأف حلصأو اَفَع نمفإل :ىلاعت لاق اك

 لاصيإو كتوادع يف مهَسفنأ نودهجُي ام 4 نوركمي اًميإط مغ « قيض يف كتالوإ» كفلاخ نم ىلع «مييلع نزحتالو» «هتناعإو هللا ةئيشمب

 .تاعاطلا اوُلعف (نوُئيسحم مه نيذلاوإل «تامّرحما اوكرت نيذلا ياَوَقَتا نيذلا عم هللا َنِإظ ١: 7/8 كرصانو كيفاك هللا ّنإف كيلإ ّرشلا

 دحألا موي ىراصّتلل ناكو تبسلا موي دوهيلل ناكف انابق ناك نم ةعمجلا نع هللا لضأ» :ِهقَع هللا لوسر لاق :الاق هنع هللا يضر ةفيذحو هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ١7 4 :ةيآلا
 .ملسم هاور «قئالخلا لبق مهنيب يضقملاو ةمايقلا موي نولّوألاو ايندلا لهأ نم نورخآلا نحن ةمايقلا موي انل عبت مه كلذكو دحلألاو تبسلاو ةعمجلا لعجف «ةعمجلا مويل هللا انادهف انب هللا ءاجخ

 /م1/ج ريثك نبا|



 ءارسإلا ةروس ريسفت 5-5
 ُدجمي «هدبعب ىرسأ يذلا ناحبسإ» ١: يديلبع

 ينعي 4هدبعب َى رسأ يذلاإل هاوس دلحأ درك وش

 يف «اليلإ» ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم 4 2201111 5
 وهو «مارحلا دجسملا نمإط ليللا حنج يني 20 02

 وهو 4« ىمصقألا دجسملا ىلإإ» ةكم دجسم ارحل ٍدمَسْلا َح العب كرس ىزلا ناحبس
 «انتايآ نمإ» ًادمحم 4ةيزنلإ» راغلاو عرزلا تلي كر معي استلام ف «هلوح اراب يذلاإ» 2 سدقملا تيب ساس ع ور 7

 7 «ريصبلا ٌميمسلا وه هنإإ» ماظعلا 2 و بنككْل أى 0 وا 9 سا ”لاوه
 هنأ ىلاعت ركذ امل #باتكلا ىسوم انيتاوإ 2

- 5 

 ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم هدبعب ىرسأ 0

 .هميلكو هلوسرو هدبع ىبسوم ركذب ٌفطع 37 م حراك 2 رج امالس 0400

 َىَدُه .هانلعجوإل ةاروتلا ينعي «تاتكلا» ارو ادع هلع تانك ةّسِرَذ
 ىننصألف «اوذختال نأ لياسإ ينل  ٍِضْرَاْلاَنُدِيَقن ابتكلا أٍفٌليِةرسِإَوَبَلِإَسَْصَعَو
 ًادوبعمالو ًاريصنالو يلو «ًاليكو ٍنوُد نمؤ» موسم دوب د خو حاس سم سا وق هم

 ةّيرذاي © حون عم المح نم َةيرُذط :*" يلوذ انثعبامهللو ادعو جادو (ز) اريك ولع دلو نيادرم :

 ةّنملا ىلع هيبنتو جيبه هيف ؛حون عم انلمح نّم ا :
 مكي اوهشت حون عم انين نم ةلالسا :يأ راسل كأساس نيود

 يتمعن متنأ اوركذاف ©ًاروكش ًادبع ناك هنإإل ويل ةَركحْلأ كَل انَدِرَّمُش (ين) الوعْفَماَدَعَو اكو
 هيلع هللا ىلص ًادمحم مكيلإ يلاسرإب مكيلع ع0 220 هم تح سس ع

 ٌدمحي ناك مالسلا هيلع ًاحون ْنِإ «ملسو هلاو 0

 هلك هنأشو هسابلو هبارشو هماعط ىلع َهَّللا مسرب لس ل َظ3َ_ى وع 5 هلا س6 رس
 لاق .دمجأ ىور .ًاروكش ًادبع يمس اذهلف ءاجاذإف ناوكشأب رشح ردن

 هللا نإ» :ملسوا هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أوم 0 ورع دوج و 2 0

 َبّرشي وأ ةلكألا َلكأي نأ دبعلا نع ىضريل 27 1 00 7 0000 َهَيَعِم

 :4 ملسم هاورو ««اهيلع هللا دمحيف ةبرشلا ريت اَوَلَعاَم َويشووَرَمّلب و َكماَمَكَم

 باتكلا يف لييئارسسإ ينب ىلإ انيضقوإل

 هنأ ىلاعت ٌربْخُي د 4نيتره ضرألا ف ٌنُدِسفَْل

 نورتخبتي «ًاريبك ًاًولع ّنلْعَلو ٍنيترم ضرألا يفإ» نودسفيس مهنأ مهلع هلزنأ يذلا باتكلا ف مهربخأو ليئارسإ يب ىلإ مدقت يأ ىضق

 ًادنج مكيلع انطلس ديدش ٍسأب يلوأ انل ًادابع مكيلع ادنعبإل نيتداسفالا ىَلوأ ُياَمْهالوُأ دعو ءاج اذإفإ» :8 ساتلا ىلع نوُرجفيو نوُعطيو

 ًادعو ناكوإل ًادحأ نوفاخي ال مكتويب لالخ اوكلسو مكدالب اوكلَم (رايدلا لالخ اوُساجفإ ٍةديدش ٍةنطلسو ٍددعو ٍةَدِعو ٍةَوق يلوأ انقلخ نم
 ىتح] «نينبو ٍلاومأب مكانذدمأوإب [معطأو مثبت ال كلذو ,ةعجرلا] 4مييلع ةَركلا مكل انْدَدَر مثط :5 [هيف فل ال انثاك اءاضق] 4الوعفم
 ٌدئاع مكناسحإ ُم ٌعفن] #« مكيفنأل متسحأ متسحأ نإإل : .[8 ودع نم ًالاجرو ًاددع رثكأ] «ًريفن رثكأ مانلعجوإوا [ناك اك مكرمأ داع

 ةّركلا مثدسفأ اذإ «ةرخآلا ُدْعَو َءاج اذإفؤب «املعف ًءاسأ نمو ِهِسفنلف ًاحِلاص لمع نمل :ىلاعت لاق اك ءابيلعف 4اهّلف متاسأ نإو# [مكيلع

 .هيلع اوٌرهظ ام لك اوُبرخيو اوُرُمدي «أريبتت اوَلَع ام اوريو كورهقُيو موُنيِهُي «مكهوُجو اووُسَيِلإل مكوادعأ ءاجو ةيناثلا

 ليل

 .[ليئارسإ ينب ةروس ءارسالا ةروس ىمسُيو] «رمزلا»و «ليئارسإ ينب» ةليل لك أرقي ناك هع هللا لوسر نأ ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىور
 لاك اج ىرجخأ تاياور عم «ريثك نبا ريسفت يف هعجار ًالّوطم ملسمو يراخبلا هاور ءارسإلا ثيدح ١ :ةيآلا

 .«اهيلع هللا دمحيف َةَيْرَشلا ٌبّرشي وأ ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ضريل هللا نإف : : 2 هللا لوسر لاق : :لاق كلام نب سنأ نع دمحأ ىور #روكش ًادبع ناك هّنإإل '* :ةيآلا

 ناك ةلالض ىلإ اَعَد ْنَمو اعيش مهروجأ نم كلذ ُصقْنيال ُهَمِبت ْنَم روجأ ٌلثم رجألا نم هل ناك ٌىدُه ىلإ اَعَد ْنَم) : هع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع ملسم ىور ال :ةيآلا

 .«أقيش مهماثآ نم كلذ ْصُْقْنيال ُهعبت نم ماثآ لم مثالا نم هيلع



 مهنرصيف «مكمري نأ مكبر ىسعإط :8
 ىلإ مدع ىتم 4انذُ متذُغ نول مكدع
 ايندلا يف مكيلع ةلادإلا ىلإ كانْذُعط داسفالا

 «باذعلا نم ةرخآلا يف مكل هرخدنام عم
 نيرفاكلل ٌمئهج انلعجو# :لاق اذهلو

 هنع مهل َديِحَمال ًانجسو ًاًرقتسم «ًاريصح
 4«موقأ يه يتلل يدب نآرقلا اذه نإ :9
 ىلع هلزنأ يذلا زيزعلا ُهَباتك ىلاعت هللا حدمي

 وهو ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم هلوسر
 لبسلا حضوأو قرطلا موقأل يدي هنأ ,نارقلا
 نولمعي نيذلا نيسؤملا ٌرْشْيول
 ًارجأ مهل نأ ءهاضتتم ىلع (تاحلاصلا

 نيذلا َنأوإ» ٠١: ةمايقلا موي «ًاريسبك
 مهئادعأل نأب] مهرشبُيو (ةرخآلاب نوسْؤُيال
 «يراهنأ ًاباذع مه انذمعألم [ةرخآلا يف باقعلا

 هءاعد ٌريشلاب ُناسنإلا ٌحذّيوإط ١
 ناسنإلا ةلجع نع ىلاعت ربخُي «ريخلاب
 هدلو وأ هيسفن ىلع نايحألا ضعب يف هئاعدو

 وأ كالهلا وأ توملاب :يأ ءٌريشلاب هلام وأ
 هئاعدب َكّلَهَل هّير هل باجتسا ولف «ةنعللا

 «[كلذ يف هل بيجتسيال ىلاعت هلضفب نكل]

 ىلعالو مكيمفنأ ىلع اوُعدتال» :ثيدحلا يفو

 ٍةباجإ ةعاس وللا نم اوقفاوت نأ مكيومأ

 ,4ًالوجع ُناسنإلا ناكوإل «هابيف ٌُبيجتسي
 ليللا انلعجوإ» *١: [ةلجعلا هعبط :يأ]

 ةيآ انلعجو ليللا ةيا انوحمف نيتيا ٌراهتلاو
 هتايآب هقلخ ىلع ىلاعت نتي 4ٌةرصبُم راهتلا
 اونكسيل راهّتلاو ليللا نيب هتفلاخم اهنمف ماظهلا
 شياعملل رابنا يف اورِشدني رِشتنيو «ليللا يف

 ًاَقَسُن هلك نامزلا ناك ول هّنإف .4#تباسحلاو َنيِّسلا 5ذحت اوُمَلْعَل ]وإ» ءكرافسأو مكشياعم يف «مكُبر نِم ًالضف اوغتبتلال ءلامعألاو عئانصلاو
 وه :ةرئاطو «هقنُع يف ُه رئاط هانمزلأ ٍناسنإ لكوإو : ١ «ًاليصفت ُةانلّصف ءيش لكوإط .كلذ نم ٌءيش فرُع امل ًايواستم ًابولسأو ًادحاو

 باتك يف هلك ُهَلمع هل ٌعمجن :يأ «ًروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخُنوإط .هيلع ىزاجيو هب همزليو ٌرشو ٍريخ نم هلمع نم هنع راطام

 ىفك كباتك أرقإإ» ١: 4 هريغو وه هؤرقي ًاحوتفم : يأ «ًاروشنمإ ءايقش ناك نإ هلامشب وأ ءاديعس ناك نإ هنيميب اّمِإ «ةمايقلا موي هاطعُي

 ىدتها نم نأ ىلاعت ربخُي (هيسفنل يدتبي امنإف ىذتها نمو : ١8 كسفن ٌبيسح كّلعج نَم هللاو لدع دقو 4ًابيسح َكيلع مويلا ٌكيسفنب

 ٌروتالوإط هسفن ىلع ينجي «اهيلع لِضي امنإفإط ّقحلا نع «لض نموا «هسفنل ةديمحلا كلذ ةبقاع لصحي امنإف ةّربنلا ٌرثأ ىفتقاو ّقحلا عبتاو

 «ىلاعت هلدع نع ٌرابخإ اذه «ًالوسر ٌثعبن ىتح َنيِبَّذعُم اتكاموإب «هسفن ىلع الإ ٍناج ينجيالو ءدحأ بنذ ٌدحأ لمحيال 4ىرخأ رو داو

 اوقحتساف شحاوفلا اوُلعفف «ةعاطلاب مهانرمأ «(اهيفرتم انرمأ ًةيرق َكِلْهن نأ انْدَرأ اذإو» : ١5 هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ًادحأ ُبَّذعُيال ىلاعت هّنأو

 هلوسر مهييذكت يف شيرق رافك هللا رذني !؟# حون دعب نم ٍنورقلا ّنِم انكلهأ مو : :17 ًريمدت اهانْرَمدف ٌلوقلا اهيلع قحفط ةبوقعلا

 ىفكوإ» «ىرحأو ىلوأ مكتبوقعف «لسرلا فرشأ متبذك دقو مهنم هللا ىلع مركأ متسل َنوُبّذكملا اهيأ مكلأ :هانعمو ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم
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 اييف هل اَْلجِع ًةلجاعلا ديري ناك نمل
 نَم لكام هّنَأ ىلاعت ربخُي (ُديرُن نمل ءاشنام

 لب هل لصحي ميعنلا نم اهيفامو ايندلا بلط
 انلعج مثإط ءءاشيامو هللا دارأ نمل لصحي امّنإ

 اهلخدي 4اهالصيإ» ةرخآلا يف «متهج هل
 لع «ًاموُمذمإط هبناوج عيمج نم ٌةرمغت ىتح
 ًاريقح ًايصقم ًادعبُم «ًاروخذمإ» هفرصت ءوس

 دارأ «ةرخآلا دارأ نمو :1 ًاناهُم ًاليلذ
 رورسلاو ميعنلا نم اهفامو ةرخآلا رادلا

 هقيرط نم كلذ بلط «ابيعس اهل ىعسوإل
 ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعباتم وهو

 ءازجلاو باوشلاب ْن نقوم «نمْؤم وهوول
 ٠١": «ًاروكشم مييْعس ناك كتارأفإ

 اودارأ نيذلا نيقيرفلا نم دحاو لك الكف
 هيف مه ايف مهدمت ةرخآلا اودارأ نيذلاو ايندلا

 روجيال يذلا ماحلا وه 4كّبر ءاطع نمإ»
 ٌءاطع ٍناكاموإ ؛هقحتسيام ًالك يطعُيف
 :؟ دار هّدريالو دحأ هعنمال «ًاروظحم كير

 يف «ضعب ىلع مهّضعب اَنْلُضَف فيك ظنا

 «حيبقلاو نسحلاو ينغلاو ريقفلا مهنمف ايندلا
 «ًاليضفت ٌربكأو ٍتاجرد ٌريكأ ٌةرخآللو»
 نإف ؛ايندلا نم ربكأ ةرخآلا رادلا يف مهتوافتلو

 يف نوكي نم مهنمو ,مّتهج يف نوكي نم مهنم
 :؟7 اهرورسو اهميعنو ايلعلا تاجردلا
 فلكملا اهيأ «رخآ أهإ هللا عم لعجت الو

 دققتفإو ًاكيرش كبر عم كتدابع يف لعجتال

 ٌّبرلا ْنأل هب كارشإ ىلع «ًالوذخت ًامومذم

 تدبع يذلا ىلإ كلكي لب كرصنيال ىلاعت
 كلام ْنَأل ءاعفنالو ارض كل كلميال وهو هعم

 نيدلاولابو» «كيرشال هدحو هتدابعب ىّصوو ّرمأ يأ :ىَّضق 4هاّيِإ لإ اودبعت لأ كبَر

 يذلا فيفأتلاالو ىتح ًائيس ًالوق امهعمسال «ٍفأ امه لقتالف امهالك وأ امهُدحا َرَبكلا ٌكدنع َنغلبي مط ءاناسحإ نيدلاولاب رمأو «اناسحإ

 ًانسح ابي ان «ًمرك ًالوق امه لُقوإ» ءامهلع ٌكَدَي صقنالو ؛حيبق لعف امهملإ كنم ردصيالو «امهريتتالوإ» ءيبسلا لوقلا بتارم ىندأ وه
 :7 © امهتافو دنعو امهربك يف «ًاريغص يناير م امهمحرا ٌبر لقوإل «كلعفب امل عضاوت #ةمحرلا َنِم ُلّذلا انج امف ضفخاوإل : 7 4ًاريقوتو
 ناك هللا نإف» [نيدلاولاب ربلا ةّين يف نيقداص :يأ] 4نيحاص اونوكت نإد «[امهب ةمحرلا داقتعا نم :يأ «مكيوُفت يف امب ُملعأ مكبر

 ركذب فطع نييدلولا رب ىلاعت ركذ ال 4ليبسلا َنباو نيكسملاو هّقح ىنْرَقلا اَذ ٍتاوو» : :75 ةَرِداَبلا رفغي «ًاروفغ) نيعيطملا 4نيباّوألل
 «نيطايشلا ناوخإ اوثاك نيرّذبملا نإ» : ؟ا/ هيف فارسالا نع ىهن قافنالاب رم 1 4 ريذبت زكبتالو» .ماح .رألا ةلصو ةبارقلا ىلإ ناسحالا

 .هتعاطب لمعي ىملو هيلع هللا ةمعن ٌركنأ هنأ ؛ًادوُحَج «ًاروفك هّبرل ثاطيشلا ناكوإج «كلذ يف مههابشأ

 /77/7ج ريثك نبا/ مل لقعال ْنَم عمي اهو هل لامال ْنَم لامو هل ٌرادال ْنَم ٌراد ايندلا» 201 هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىور ١ :ةيآلا

 ّىتغ اّمإو «الجأ اّمإ ىنغلاب هل هللا لسرأ هللاب اهزنأ نمو «هتقاف ّدَسُت مل ساّنلاب اهزنأف ةقاف هتباصأ نم» :ِهََْع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللادبع نع دمحأ مامإلا ىور 77 :ةيآلا
 /7 4/7 ج ريثك نبا| .يذمرتلاو دواد وبأ هاورو (الجاع



 ني ٍةجر فت مع نصرت إو 4
 كانرمأ نمو َكّيراقأ كلأس اذإ 4«َكّب

 مهنع ٌتضرعأو يش كدنع يلو مهئاطعإب
 ٍمهْذِع (ًاروسيم ًالوق مه لقفل ةقفنلا دقفل
 َكَدَي لعجتالوط 4 رنثلو ةلوهسب ادعو

 :يأ ؛لخبلا نع هللا ىبني ب «كِقتُع ىلإ ةلولغم

 «طسبلا لك اهطسبتالوإ» ءًاليخب نكتال
 جرختو كتقاط قوف قافنإلا يف فرسُنالو
 «ًاروسحم ًاموُلَم ذغقتفإ» كلخد نم ٌرثكأ
 نإ ْدٌعقتف :يأ ؛رشنلاو فللا باب نم اذه

 َكئوُمذيو سانلا كمولي ًامولم تلمحمب
 ٌطسيب كبر نإ :" ٠ كنع ٌنوُتغتسيو

 وه ىلاعت هّنأ ٌرابخإ «زددقيو ٌءاشي نمل َقزّرلا

 امب هقلخ يف فرصتملا طيسابلا ضباقلا قازرلا

 ريبخ «ًاريصب ًاريبخ ٍةدابعب ناك هنإإ» اشي
 رقفلا قحتسي نمو ىّتغلا قحتسي نم ٌريصب
 نمل يداسبع نم نإ» :ثيدحلا يف اك

 هيلع ُتدسفأل هيأ ولو رقفلا الإ هحلصيال
 الإ هحلصيال ْنَمَل يدابع نم نو هيد
 :"9 ُهئيد هيلع ٌثدسفأل ُهُئرقفأ ولو «ىّنغلا

 هذه «قالمإ ةيشخ مكالوأ اوُلعقتالو»

 ,دلاولا نم هدابعب محرأ هللا نأ ىلع ةّلاد ٌةيآلا

 داع ةتنبا مهّدحأ لعقي ةيلهاجلا لهأ ناكو

 فوحخ دالوألا لتق نع هللا ىبنف «هتليع رثكت

 نحن :لاقف مهقزرب ماتهالا مَّدق اذهو ءرقفلا

 «ًاريبك أئطخ ناك مهلدق َنِإ ماّيِإو مهقزرن
 ناك هنإ ىنزلا اوُبَرقتالوإط :8* ًايظع ًابنذ
 نأ ايندلا يبأ نبا ىور «ًاليبس ًءاسو ٌةَشحاف
 :لاق ملسو هلاو هيلع هلللا للص هللا لوسر

 فو «قحلاب الإ هللا َمّرح يتلا سفنلا اوُتقتالو)ج :" هل ليال محر يف لجر اهعضو ةفطن نم للا دنع مظعأ كرشلا ّدعب بنذ نيام»

 :ثالث ىدحإب لإ هللا ٌلوسر ًادمح نأ هلا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ءىرما مد لجيال» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيحيحصلا

 الفل لتاقلا ىلع َةطْلُس :يأ 4ناطْلُس هيلول انلعج دقف ًاموُلظم َليُق نموإ» «(ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «ٌُنّصحلا ينازلاو . سفنلاب سفنلا
 لام اوُبَرقتالو» 4 اردو ًاعرش لتاقلا ىلع ٌروصنم يلولا نإ «ًاروصنم ناك هن ؛لتاقلا ريغ نم صتقي وأ هب لثمي نأب «لتقلا يف ٌفِرسُي
 دهعلا نإ «ساّتلا هيلع نوُدِهاعت يذلا «دهعلاب اوفوأو ُهَدُشَأ غلبي ىتحإ» ةطبغلاب الإ مهتيلا لام يف اوفّرصتتال « ُنَسْحَأ يه يتلاب لإ ميلا

 نازيملا وهو « ساطسقلاب اونزوإ «مهءايشأ سانلا اوسخبتالو يفيفطت ريغ نم «ملك اذإ ليكلا اوقوأو» :"8 هنع .«ًالوؤسم ناك
 سيلام فقتالوإ :#"5 مكترخا يف ًابلقنمو الام «ًاليوأت ُنَسْحأٍ يك داعمو مكشاعم يف مكل «ٌريخ كلذإم هيف فارحناال يذلا «مقتسملا#»

 اهنع ُدبعلا لاَسُيَس تافصلا هذه 4ًالوؤسم هنع ناك كللوأ لك َداَؤفلاو ٌرصبلاو عمسلا نإ ءملع هب كل سيل امب ادحأ مرتال «ملع هب كل

 غلبت نلوإ» كيشمب ضرألا ٌعطقت «ضرألا قرخت نل كنإإل نيرابحلاك ًرتخبتُم ارم ,ضرألا يف يشقالوإل : :51 اهيف لمع اًمع ةمايقلا موي
 ناك كلذ لكل :*/ كرخفو َكِلْئاَمتب «ًالوط َلابحلا

 مسرع حو او وجي حاس هيي سس و

 قل لف اور كْيَر مة هع متََنَضرَناَمَِو

 هلال دقن ع لإ ةلولطم هيلع لوو

 َقْرَرلأ طسبي كير نإ( اروسح اموُلم دعَفش 5 لطل

 ا
 داك َرْهَنَةإذَيإَو 0 ةَيْنَحمدَلَو
 هآَسَو ُهَّسِحف نكون رفْحلَو () ارك امطِخ

 57 ل 2 6
 يف فرَتُم الفائنطاسِهَيلَول انْلَعَجَدَمَف ةاموُلظُم لي
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 5 ايالإ يبل َلاَمنرفتاََو (©) اروضنم َناكُهَت منِلَدَمْلا

 ترمس لس ١ سس ل

 رس 0 ولعل و كر عسل حس هي هس ب لس ع

 ََت دهعلا ادهن يعلو

 ربا طَسِقلاي فرو ملاذ َلْيَكْلأوْفووو) كوُشسم
 ل يكاالو) ك/ونلس

 09 الوغنم هنعمل لك داوفلاََرَصِباَوممتلَنإ
 نم لَو َضرلاَق رع كك آََرَمضرلأ شالو
 69 هرم كير دنع ممن َناكَكيَد م لوط َلاَبَْ

26 

 ا هه

0 
 هه

 .هللا دنع هوركم ٌحيبق اذه لك «ًاهوركم كبر دنع ُهثّيِس

 ماج ريثك نبا/ .ةملسم تق نم نوهأ هللا دنع ايندلا لاوزل» :لاق هلع هللا لوسر نأ نئسلا باحصأ ىور ”"" :ةيآلا



 هربكتو هلجبتو همظعُتو ههزتُتو تاقولحلا

 همام اَنْ كير كَل! حو َيِمَكِلَ
2 

 عسا 000 ل م عالم ساس ل

 مسير تسالأ © اًروحدَّماموُلم مهجر

 سم امين نر كَهكملاَن داو سيلا

 - 1 *0ديإ نافل اذه ىف اكَيَصَدَكلو
 هو و هلا 00

 ايس شعل ىِذ َل زعم اذ تولوا هَ ددعم اكول ل
 00 ارك العن ول وفيك للعَيَو 22

 توسل اهل حيسن لا اروع نلوم نلعتو محبس 2 هَنحَبْس (47)
 00 224 2 م 2ك

 كلو يعيش !ءْىَسنِمْنِإَو تيفو سيل اوٌعبَسل
 تاق © اًروُفعاسلحَنكَنإُْهَحِ َِكنوُهَفْفْحل
 هاجموا ني كَم هول

 مياده هوُهَفْمينأ نك يرفعوا )روس 2 لح ساس ل رج | و اس حس ه2 2
 ل رسول سي ير

 روق هربا حلوو مدح نافل ىف َكّيَرَس كداَدإو ارو

 وَ َكيَنومِتَمي ذهب نوعِمَسسي اميولعأ نحن 0

 مص ع ال ء

 رظنأ (©) اًيوحْسَصالَجَراّلَِنوُعََِت نإ يومنا لعيد
| 

 ,: ا 00 ا ا

 67 اليس َنوُعيِطَتْسي الف ْاوْلَصَف لَمْ أك اويرَص فص
 68 اًديَِجَقْلَحنونوعَمْلاَ
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 نول اءاقروامظعاتك اَدولاوُلاَمَو

1 

 َرْقَو مه

 نم كبر كيلإ ىحوأ اَمِم كلذإل 9
 قالخألا نم هب ٌكانرمأ يذلا اذه «ةمكحلا

 ام ةليذرلا تافصلا نم هنع كانيبنو ةيلمجلا
 «ءسانلا هب ٌرمأتل دمحماي َكيلِإ انيحوأ

 متهج يف ىَقلُتف ّرخآ أهإ هللا عم لعجتالوإ»
 «قلخلاو هللا كُموليو ءكّسفن كُمولت 4اموُلَم
 نم دارملاو .ريخ لك نم ًادعبم 4ًأروُحْدَمظ
 هللا لص لوسرلا ةطساوب ةمألا باطخلا اذه
 همالسو هللا تاولص ِهّنِإف ءملسو هلاو هيلع

 ىلع ُدَر اذه ؟«ًاثانإ ةكئالملا نم َدحتاو
 :يأ ؛هللا تانب ةكئالملا نأ نيمعازلا نيكرشملا

 ىلع هسفنل راتخاو روكذلاب مكصصخ
 لاقف مهيلع راكنإلا دَّدش مت !؟تانبلا مكمعز

 لاق اك .4أايظع ًالوق نوُلوُقتل مكنإ» :ىلاعت

 ٌقشنت تو هنم َنٌرطفتي تاومسلا داكتإل :ىلاعت

 نمل اْوَعَد نأ .ًاّده لابجلا ّرمتو ضرألا
 4١: كأدلو ٌذختي نأ نمحرلل يغبنيامو .ًادلو

 ؛لثم لك نم «ٍنآرقلا اذه يف اَنفَّرص دقلوإ»

 هيف امب اوُرَكذ يل ديعولاو دعولا نم :يأ
 اًمع اورجزنيف ظعاوملاو تانيبلاو ججحلا نم
 كفإلاو ملظلاو كرشلا نم هيف مه

 الاد مينم نيملاظلا :يأ «مهديزياموإط
 لق» : # ؟ هنم ًادعبو ّقحلا نع :يأ «ًاروفن

 دمحماي لق «نولوقي ام ٌةهغآ هعم ناك ول

 هعم نأ نولوقت ا رمألا ناك ول :نيكرشملل
 .شرعلا يذ ىلإ اًوَعَتْبال ًاذإإ» دبعُت ةهلآ
 هنوُدبعي نوُدوبعملا كئلوأ ناكل 4اليبس
 متنأ هوُدبعاف َةبْرَقلاِو ةليسولا هيلإ نوُقتبيو

 «نوُلُوقي ب اًمع ىلاعتو هناحبسو» : 6* هلسر عيمج ةنسلأ ىلع كلذ نع ىه دق إف «هنيبو مكنيب ةطساو نوكي دوبعم ىلإ مكل ةجاحالو «هدحو
 نم «َنِيف نمو ضرألاو ٌعبسلا ثاومسلا هل حّبستإ : 3ك ًاريبك ًايلاعت «ًاريبك ًاًرلعإ ىرخأ ةحلا هعم نأ مهمعز يف نوملاظلا نوكرشملا

 «ودمحب ْحْبسُي لإ ٍءيش ْنِم نوط .هتيطإو هتيبوبر يف ةينادحولاب هل ٌدهشتو ,نوكرشملا لوقي اًمع

 اذإو» © «أروُفغ ايلح ناك هنإ» .مكتاغل فالح اهّنأل ؟مهحيبست نوهقفتال نكلو» هللا دمحب حبسي الإ تاقولخلا نم ءيبش نمامو
 انلعجوإل : 45 راصبألا هارتال ءًاعنام «ًاروتسم ًاباجج ةرخآلاب نونمؤُيال نيذلا نيبو َكنيب انلعجإل نيكرشملا ىلع «نآرقلا» دمحماي «تأرق
 اذآ ينو نآرقلا اوُمهفي ًالعل (ُةْرُهَقفي نأإ» بلقلا ىشغيام وهو 4ةّنكأ مهءولق ىلع

 هين لاعت رخُي ب نوقيقسي م ملعأ ن١ 3 . روق مهرابدأ ىلعإط نيعجار اول لا الإ هلإ ل :تلقو «هدحو نآرقلا يف َكّبر
 ًالجر الإ نوُعبَت ْنإ نوُمِلاَظلا لوقي ْذِإ ىَوْجَن مه ْذِإو كيلإ نوعمتسي ْذِإإل شيرق رافك هب ىجبانتي امب ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم

 «نونجم لاق نم مهنمو «نهاك لاق نم مهنمو ءرحاس لاق نم مهنم 4لاشمألا كلل اوُبرض فيك رظناإط :4/ عرحسلا هلبخ دق :يأ] (ًاروُحسم

 ؟4ًاديدج ًاقلخ نوُتوُعبمل ان ًاتافرو ًاماظع انك اذئأ أ اولاقوإ» : 49 ًاصلخم هيلإ نودحجيالو قحلا ىلإ نودتبم الف «ًاليبس نوُعيطتسي الف اوُلضفإ»
 . :لاقف ممم نأ هين لا رم رمأف ؟ ؟ةمايقلا ِس نونوعبل اراضر بات انك نأ دعب :يأ ؛رافكلا نم راكنإ اهفتسا اذه

 تركذ اذإوإ» «عامسلا عنمي يذلا لقثلا وهو 4

 ميل هب ىوقي هلعلو «رمع نب هللادبع نع رخآ دانسإب , هاورو .«قلخلا ق قزرُي ري اهبو «قلخلا ب حيبستو قلخلا 57 اهنإف فلل ناحبس لوقت



 ل 101

 7 ذِإ 4اديدح وأ ةراجح اونوك لقط : :6هو

 دهن 00 :81 تافرلاو ماظعلا نم ًاعانتما ّدشأ امه

 نرخلا
 000 هللا كديعيسف اونوكف «لابحماو ضرألاو ءامسلا فر كياَكَماَقْلَحَوأ ا)) ديرو 3 راجح أ ونوكَلُف © :ينعي «كرودص يف ريكي اَمِم ًاقلخ وأإل و رس هس ع كل هريس »ء ب

 رسل مكَرطَم ىو لانة ينوب رودس اذإ «انُديعُي نَم م نوُلوقيسفإ» مكتوم لعب
 200 و 24 رك را ساس ع حاس عي سل هس ولا حرس سس ًاديدش رخآ ًاتلخ وأ ًاديدح وأ ةراجحا مك

 نأ تعض لفوق توُلوُفَيَو مهسو ءر كيلي صحف يذلا «ةّرم َلَوأ كَرطف يذلا لقإ
 ب >7 هد سوس ريح 2 د 2 * ءاق هّناف ؛ًائكش |اناكت ع

 ةكموط عر قرر «©مبسوُؤُر كيلإ نوضغنيسفو ءمكتداعإ ودم سم بد مودي اي ىلع راق هلإف اعيش انوكت مو مكتلح
 َىه 5 شب ديل لور كيك لإ بد نونو "وه ىم نولوقيوإ» ,ءازهتسا اهنوكرحي

 ا 55 وسوم لج هس سس 1( 6 0 «كلذ عوقول مهنم داعبتسالاب مهنع ٌرابخإ

 دإ تاكلي اًنإْنسحأ كلذ اوُرذحا «ًايبرق َّنوكي ْنأ ىّسع لقط
 نإ و هنو َقَحئيَمِيِنِإ يلع ارحُفَر ان اسم اَوَدَع تا تأ وهام لكف ةلاخال مكيلإ بيرق ل 6 بخ ١ تا وهام لكف ةلاحمال مكيلإ بيرق هّنإَف
 دلع كيرو 9 اليكحو َمِِلَع كتر م 2 ممن ْذِإ ضرألا نم ٌةوعد عاق اذإإ ع 7 و لاح و (ىلاعتو كراستا بلا 4 ةوغدي مويإ» 7

 هس ل هس

 52 رص رس حرس سجد دس سل سا هّنِإف ابهنم جورخلاب مرمأ اذإ «نوج رحت

 لص . ضحي لع صيبا صعب انلَصَف مهدقْلو ض لاو تاوئمّسل يفنَُمي *ىلاعت لاق 5 لب عناميالو ٌفلاخُيال

 الفون نّمُمَحَر نزلا وعدأ لف (20) اووبَو دود اَسيَياََو ««رصبلاب حملك ًةدحاو الإ انرمأامر»
 2 ًِ «نوتظتو9» «هرمأب 4هدمحب نوبيجتسفإ»

 رس هي 6 ا 007 0 5-21 . 8 0 8 8

 بدكير () مو اليوت اَلَو كرما 2 ترولمي ايندلا يف «متقبل نإإ» مكروبق نم نوموقت موي
 رم و سم 22 0020 3 ول جل موي مهئاكا» :ىلاعت لاق اك 4ًاليلق ًالإإ
 نوجربو برش أح ةليس ولا مهير كِإ توغلدي توعد :87 «اهاحُص وأ ةّيشع لإ اوُنبلي م اينوري

 80 وحدك َت دع دع فا ويمر ماب «نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل لقو)» رب ووش ساس 0 لا 0200
 رم سو كل نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا

 ٍةَّسِيِقْلام وَ لَا موكحلهم نحال ٍةَسَرَ نمَنَِو َمالكلا مهتابطاخم يف اولوقي نأ نينمؤملا َرمأ
 م 2 02 ا : املعفي مل نإ مهئاف «ةبيطلا ةملكلاو ..سحالا
 0 افك َنك اد يِدَساَب اَدَعاَمْدَّدَعَم وَ 0 78 منيب ناطيشلا رن كلذ

 375 ًاردع ناسنإلل ناك ناطيشلا نإ مهنيب ٌعَرني

 َمدآل د دوجسلا نم عنتما نيح نم «ًانيبم

 [نيكرشملل باطخلا اذه] «مكْيّذعُي أشي نإ وأإل هيلإ ةبانإلاو هتعاطل مكقفوي نأب «مكمري أشي ْنِإإ سائلا ابيأ «مكب ملعأ مكُبرإل :4
 يف نمب ُملعأ كّبروإ» :5© راّثلا لخد كاصع نمو «ةّنجلا لخد كعاطأ نمف ءأريذن كانلسرأ امّنِإ «ًاليكو مهيلعإل ٌُدمحاي «كانلسرأ امو

 ضعب ىلع مهضعب انلضف ّلسرلا كلت“ : ىلاعت لاق ا' «ضعب ىلع نييبنلا ضعب انلّضف دقلوإ» ةيصعملاو ةعاطلا يف مهبتارمب «ضرألاو تاومسلا
 نوكلهيلف ِهِنوُذ نم متمعز نيذلا اوُعْذا لق» : ه5 هفرشو هلضف ىلع ٌهيبنت يأاروُبَر ةٌواَد انيتاوإط «#ٍتاجرد مهّضعب َعفرو هللا ملك نم مهنم
 يذلا هل كيرشال هدحو هللا الإ كلذ ىلع ردقيال :يأ ,مكنع ٌرَّصلا فشك نوكلهميال دادنألاو مانصألا ءالؤه «اليوحتالو مكنع ٌرْضلا فشك

 «نويتحلا َملسأف «ندجلا نم ًارفن نوُدبعي اوناك برعلا نم ٍرفن يف ٌتلزن ؛4ةليسولا مهّبر ىلإ نوغتي نودي نيذلا كنلوأ)» : هال ٌرمألاو ُلخلا هل
 متتال ؛ ؛4َُباذع نوفاخيو ةتحر نوم ريوإ» .«ُبرقأ مهيأل» :لاق اذهلو .ةبرقلا يه ةليسولاو .مهمالسإب نورعشيال مهنوُدبعي اوناك نيذلا سنالاو

 ىهنم ٌرْذحُي نأ | يغبي 4اروذحم ناك كبر باذع نإ «تاعاطلا نم ٌرْيكُي ءاجرلابو .يهانملا نع ٌفكني فوخلابف ءءاجرلاو فوحخلاب الإ ٌةدابعلا

 يف كلذ ناك ًاديدش ًاباذع اهوُبّذعم وأ 3 ةمايقلا موي َلبق اهوكلهُم نحن الإ ةيرق ْنِم نإوإل : :©/ هنم هللاب ًاذايع ,هلوصحو هعوقو نم فاخيو

 اهكلهُيس الإ [ةنيدم :يأ] ةيرق نمام هنأ ظوفحما حوللا يف هدنع ٌبتك دق امب ىضقو متح دق هنأ لجو رع هللا نم ٌرابخإ اذه «ًاروطسم باتكلا

 .«4نوُملظي مهَسفنأ اوناك نكلو مهانملظاموإل :ىلاعت لاق ام ,مهاياطخو مهبوُتذ ببسب (ًاديدش ًاباذعإ مهيّذَعُي وأ ؛مهعيمج اهلهأ َديِبُي نأ

 ىلإ ىضفأ اذإ ىتح ءايندلا يف ىىلاعت هلل لمعام هتانسحب معطُيف رفاكلا اّمأو ,ةرخآلا يف اهب ىّرجُيو ءايندلا يف اهب ىطعُي ةنسح ًانمؤم ملظيال هللا ّنإ» : هلع هللا لوس لاق هال :ةيآلا

 ./؟8١/نيحاصلا ضاير/ملسم هاور «اهب ىَرجُي ةنسح هل نكي مل ةرخآلا

١ 



 ٌتعبن (تايآلاب لِسرن نأ اَنَعَتماموإل .9
 7 ع 03 72 2 اي

 هّنإو «كموق لاسام ىلع اهب يتأنو تايالا لدفن 3

 نولوألا ذك نأأل انيلع 2 م ل ل ل ا 1 مش عسي سس
 تولوا ام ب )9 ريسي نولوأل ا اهب ب دكح نأ ! تبل اي لس ناانعنم امو

 تآكل هيو سس هد مب رودس ءو بهو ص 20001

 3 ءاطوزن دعب 8 اُبَدك نإ / نورخ وبال مهّأ لب ليزا ةقاثلا دومئانب او
 اوُملظف ًةرصبم َةقانلا دوم انيتاوإ :ىلاعت لاق جا يم سدو ل

 قدصو اهقلخ نَم ةينادحو ا ىلع ةَلاد « اهب انو نينا لئاَتَكل ر َّنِإَك انف دوم اًسرعالإ

 اوُملظفإ اهف واع بيجأ يذلا هلوسر ةنوعلملا ةرجشلاَو 7 والك كسير َىَلأ ايد نع

 اس و و ولا سا لل ا ل 2

 ميم مقتو مهرخآ نع لا مهتابأف 30

 هللا فّوخُي «افيوحت الإ تايآلاب ُلِسرناموإ» هان هان ماس مسي 5 ول حض لرد لوو د

 نوربتعي مهّلعل تايآلا نم ءاش امب َسانلا سيال اوُدَجَ مدل وذجسأ ةكلملل القد

 طاحأ كبر َّنِإ كلالق ذإو» كو 06-02 6 مودم مم و ج6
 ١ ْ 1 ىِرَلَأَذَْه كتير ان ) اًئِيط دجسأ

 هللا ىلص هلوسرل اذه ىلاعت لوقي «سانلاب 1 :ءرأ ل م تقلخ نمل جس َءَّلاَ
5 

 ءهتلاسر غالبإ ىلع هل ًاضّرحع ملسو هلآو هيلع َّنكَيَتحَدَل ِةَمَليقْلاو وَ د لإن َترَخَأ َنَِل ع تمرح
 هلإف ء.سانلا نم همصع دق هنأب هل ًاربغو م ريح بصر و 00

 َكانيرأ يتلا ايلا انلعجاموإل ءمهملع رداقلا إو مِهْنم َكَعَيَمَم َبَهْذَاَلاَ 9 اليا رهتيرد
 04 اي انلل إ ل . - مآ

 لوسر اهيرأ نيع دور يهو سا ةسسف لإ - مط ًاِنَمْرَز ْ أو () اَروُهوَم ءاَرجرهؤ اج منهج .لملهج

 هب يرسأ ةليل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا و

 ةرجش يه 4نارقلا يف ةنوغلملا ةرجشلاوإ» مهكر يو كَلَمو كي مولع تل كَتوَصيمُم
 0100106 ماس لسع ع ل ام ءًاناحتماو ًارابتخا «ةعف ًالإ> «موقزلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهربخأ نك هديُ دعو دولا لوألا
 مولا ةرجش ىأرو راثلاو ةّنجلا ىأر هنأ 0 20 ع ْرَهلَع 47-3 ا

 لإ مهديزي امف مهُفّرخنوإ» .كلذب اوبذكف و ناعما كأس ىِواَسعَنإ 69و
 سام ريك 2 9 تكلأفلا 1

 ديعولاب رافكلا فوخُت «اريسبك انايفط 0-9 آر ايكو كي

 ايدام الإ «مهديزي امفإ» لاكنلاو باذعلاو 00 500-

 ذإو» 3 0 2 تَناكوَت ا التم اشو رخبلاو
 الإ اوُدجسف َمدآل اودجسا ةكئالملل انلق
 هل دجسي نأ ىَبأو ربكتسا هّنإف «سيلبإ

 :يأ] «لاقإو 5 © نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ انأإل :لاق ا ؟«انيط َتقلخ َْمِل ُدجسأأ لاقإ هل ًاراقتحاو هيلع ًاراختف

 لع هتمظعو هتفرش يذلا اذه كتير «ّلع َتمّرك يذلا اذهب رِظنْيو ُمُلْحَي ىلاعت ٌبرلاو أرفكو ةأرج ثبرلل لوقي « كتيأرأإل [ناطيشل
 هل هللا 4لاقإ ةَرّتلا سيلبإ لأس ال :5* «اليق الإ ُهَتيَرُذ ٌنكبتخأل ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نئلإ» ؛ًاليلق الإ ُهُييرذ !نكيضأل ينترظنأ نك

 ًءازج مزازج متهج َنإف مهنم كعب ْنَمَقط «متهج مدآ ةّيرذ نم هعبتا نمو هدعوأ مث «مولعملا تقولا موي ىلإإل كتزظنأ دقف «بهذا)
 مههلع لمحو :يأ «كليخب مهيلع بلجأوإ» «كلذب مهفختسا :يأ «ءانغلاو وهللاب «كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو» :54 «ًاروفو
 نم هب مهرمأت امب ,«لاومألا يف مهكراشوإ ءّيِرَدَق رمأ اذهو ؛هيلع ردقتام لكب مهيلع طلست :يأ ؛هللا ةيصعم ىلإ اعد عاد لك مهو «كدونجب

 َدْعَو دعو هللا نإ :ىلاعت هنع لاق اك اروع الإ ُناطيشلا مُهُدِعيامو مهذعوإب ءانزلا نم «دالوألاوإط ىلاعت هللا يصاعم يف لاومألا قافن

 «ناطيشلا نم مهل هتسارحو مهاَيِإ هظفحوا نينمّوملا ىلاعت هدييأتب ٌرابخإ «ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ) : "6 «مكتفلخأف مكتدعوو ّقحل

 ريخُي «ايحر مكب ناك هَنِإ هلضف نم اول رحبلا يف َكْلْقلا ْمُكل يِجْرُي يذلا ْمُكبرط 55 ًاريصنو ًادّيؤمو ًاظفاح «ًاليكو َكّبرب ىفكوإل

 لعف امّنِإ ًاهحر مكب ناك هنإإ» ةراجتلا يف هلضف نم مهئاغتبال هدابع حلاصمل هليهستو رحبلا يف كلفلا هدابعل هريخست يف هقلخم هفطل نع ىلاع
 .مكب هتمحر و مكيلع هلضف نم مكب اذل

 ْنيْوُي مل ْنَمو ءايندلا نم هل ُلِقأو ٌكَءاضق هيلع ُلّهَسو ٌكَءاقل هيلإ بّبحف «كّلوسر يّنَأ تيشو «كب َنَمآ ْنَم ّمهللا» : لوقي ناك ع هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاّضف نع هل :ةيآلا
 ./؟١/80ج ريغصلا عماجلا حيحص/يفاربطلا هاور «ايندلا َنِم هل ُرّثكو كءاضق هيلع لّبسُتالو كَءاقل هيلإ ٌبّبحت الف ءكلوسر يّنأ بشيو ءك
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 لض رحبلا يف رشا مكّسم اذإوإ»
 ساتلا نأ ىلاعت ربخُي «هاَيِإ الإ َنوُعدت نَم
 هل نيصلخم هيلإ نيبينم هوعد رص مهّسم اذإ

 متيسن «مشضرعأ يلا ىلإ مام اًملفإط نيل
 نع ممضرعُأو رحبلا يف هديحوت نم متفرعام
 ُناسنإلا ناكوإل ٠ ىهل كيرشال هدحو هئاعد

 اهدحجيو معنلا ىَسني ب اذه ةتيجس «ًاروفك

 فيسخي نأ متسأفا» :54 هللا مصع نَمَآلإ
 ؟4ًابصاح مكيلع لسري وأ ٌربلا ّبِناج مكب
 هماقتنا نم متنمأ ّريلا ىلإ مكجورخب متبسحفأ
 لسري وأ ٌرَبلا ٌبناج مكب فسح نأ هباذعو
 وهو «ةراجح هيف يذلا رطملا مكيلع
 ارصان «اليكو مكل اوذجتال مثإ» .بصاخلا
 ْمْأظ :56 هنم كذقنيو مكنع كلذ دري
 اوفرتعا امدعب اّنع نوّصرعملا ابيأ «مّمأ

 ديمي نأ بل ىلإ اوجرخو رحبلا يف انديحوت
 ىرخأ ٌةرات هيف مديعي نأإل ةبناث رم هيف

 قرغُيو «حيرلا نم افصاق مكيلع لسيف
 ببسب (4مترفك امب مكقرفُيفإط بكارملا
 0 ءىلاعت هللا نع مكضارعإو عرفك
 رئاث ًاريصن 4أعييت هب انيلع مكل اودجَنال
 ينب ارك دقلوإ 7١: مدعب كرأنب ذخأي

 مهل هقلخ يف هاّيِإ همعركتو مدا ينبل هفيرشت نع
 تافيهلا نسحأ «ميوقت نسحأ# ىلع

 باودلا ىلع «ّربلا يف مهانلمح و .اهلمكأو

 ًاضيأ «رحبلاوإ» «لاغبلاو ليخلاو ماعنألا نم
 نم مهانقزروإط ءراغصلاو رابكلا نفّسلا ىلع
 نم نابلأو موحلو راثو سن نم «تابيطلا

 تاقولحملا فانصأو تاناويحلا رئاس ع نم «ًاليضفت انقلخ نم ريثك ىلع مهاناضفووب «ةعيفرلا سبالملاو ةذيذللا ةاهتشملا ناولألاو موعطلا عاونأ رئاس

 هنميب ُهَباتك ّيِتوأ مفي ؛مهامعأ باتكب « مهيامإبإل ةّمأ لك ُبيساحي هّنأ ةمايقلا موي نع ىلاعت ربخُي «مهمامإب سانأ لك اوُعدن مويل» ١

 لوقيف هنيميب ٌهَياتك يتوأ نم اًمفظ :ىلاعت هلوقك هئَءارق بيو هأرقي حاصلا لمعلا نم هيف امب هرورسو هتحرف نم 4مهّتاتك نوؤرقي كيلوأف

 #ىمعأو» ايندلا ةايحلا ين هذه يف ناك نقوإ :ا/1 ةاَوَّنلا قش يف ليطتسملا طيخلا وه ٌليتفلاو «ًليتف نوملظُيالو» «4هيباتك اوؤرقا ماه

 :9/# كلذ نم هللاب ًاذايع ايندلا يف ناك اي هنم ٌلضأو 4ًاليبس لضأوإ» نوكي كلذك «ىمعأ ةرخآلا يف وهفإ» هتانّيبو هتاياو هللا ةجح نع

 هتمصعو هَيبثتو ملسو هلآو هيلع هللا لص ُهَلوسر هديبأت نع ىلاعت ربخُي ,©هريغ انيلع يرتفتلا كيلإ انيحوأ يذلا نع كنون اوداك نإوإب

 كاعبت نأ الولوؤ :/4 [كوُلاَوو كوقداصل نآرقلا ريغ قالتخا نم اوُدارأام ٌتلعف ول :يأت «ًاليلخ كوذحتال ًاذإو» «رارشألا ٌرش نمي هّيمالسو

 مهللا» :ملسو هلاو هيلع هللا لص لاق ةيآلا هذه تلزن انو «[مهتقفاوم نم هللا كمصع نأ الول :يأ] «ًاليلق اعيش مهملإ ٌنكرت تدك ذقل

 تامملا باذع لغم :يأ] #«ِتاَممْلا فعيضوإ» ء[مايندلا باذع يَلثم :يأ] «ةايحلا ب ففعيض كانقذأل ًاذإ» :1/8© [«نيع ةفّرَط يسفن ىلإ ينلكتال

 .[ديعولا ةياغ اذهو .ةرخآلا يف

 0 هيك مثول ف ها ل هآياق اي - < 0 للص ا 1
 زيرذامو حايرلا برو «نللْضاامو' نيطايشلا ٌبرو «َنللقاامو عبسلا نييضْزألا ٌبرو «َنللظاامو عبسلا تاوامسلا بر ٌمهّللا» :لاق ٍةيرق لوخد دارأ اذإ ِكُيَع هللا لوسر ناك 59 :ةيآلا

 ايا مئالث

 نفل

 2000 2 3 8 لآ
 سس يدل بوعد نم ٌَلَصِرَحَبْلاِف رضا مُكَسَماَدإَو

 هيي نأ شنقا ((7) اروفك تضل عضوا
 ررسرو ْ- 2

 2 :ابصاَح ْمُكَحَبَءَلِسَربَو اريل َبنإَج ب

 لف رخأ ةرات يف كد يصمم (7)المكجصو

0 

 أودحيال مث رفكاَمي مكَقِرْغيف جي جيل امص 7 2 سر 2 ” ا رص م ل 00
 4 ا -

 همز ُ انضر © اًعيِيمِيآَنيلَعَل

 د 7 1 -> س ةصرم اس جو

 للعم هتتلًضفو تبطل م مهتتكدرو رخبلاو ربل يف

 يال عَدَدَ © اليِضْفناَنَفلَح نسير كح
 م عم ل رى 7 ره

 واقي كاهن ديمي ةقحس وأن

 وزنه فت اكنمَو ()) د اليت نوملظيالو هب لو

 دركي لامن 'لمقل وركتتل
7 

 2 هو 004 2 24 روم رم 1 20 2 امو رم

 5 ل ١ الِيلَخ كوُدَمَعْأَل اذِإَو

 َفْعِض َكلفَدَدَل اذِإ 9 5
 اراض امكلع كل ديال هش م ِتاَمَمْلاَفْعِحَو 0

04 
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 هني كور خل ض لاَ مكرم أاوداكحَنإَو

 َدَفْنَم َدَّنْس (7) القال كفي حروبَجََيال دو
 أ )وايلي اانِلَسَر نم كلَ اَمْلَسَرَ رو حج 2 حم هه سر ل اعم , رس

 نا + 21 00 “2

 َنإَرَجَملاَناَرَْوِلِلاَقَسَعَكإ يمل ولدي ةركَصلأ
 00 اا ا

 هزم لادم اخ مه حر تنارجَملا نام
 1 يما

 ب دن خو ملحم
 0 ءو اس وس

 لطب َقصَوَو قَحْلأَآَجْلُفَو (ي) ارض اَندطْلَس كد
 اس ىو حضارم

 ءافْسوهاَمِنا ءرفلانم ل ٌلّرَتنَو 0 | اقوُهَر تاك للان

 5و و © اناَسَحاَلِإ نطو رحل نيِنِمؤَمْلَل مرو

 اسوي ناكٌوَشلاه سماد ون اَكَتَو ضر رع نسل (َلعاَنمَصتَأ

 اعد هأوه نمي ملعأ كَ هيت لعمرك ()
 207 ملا 2

 ضرألا َن نم كانو زفتسُي اوُداك نإوإ» ده

 الإ َكقالخ نوثبليال ًاذإو اهنم كوُجِرخُيل
 جارخإب اوُمه ,شيرق رافك يف تلزن «ًاليلق
 نيب نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نكي ملف «ةيآلا هذهب هللا ر مهدعوتف مهرهظأ

 هللا مهعمج ىتح فصنو هن الإ هترجه دعب

 لتقف مهيلع هطّلسو مهنم هنكمأف «ردبب هاّيإو
 :ىلاعت لاق اذهلو «مهرارذ يبس مهفارفأ

 نم كلبق ااسرأ دق نَم م ةتسو
 مهتأي اورفك نيذلا يف انتداع اذكه «انلسُر

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ِهّنَأ الولو ,باذعلا
 ايندلا يف مقنلا نم مهءاجل ةمحرلا لوسر

 «ًاليوحت انتّتسل كجتالوإ هب ٍدحأل َلَبِقالام
 «سمشلا كوُلُدِ ةالملا مقأ» 0

 ءرصعلاو رهظلا هنم ذأ ءاهاوزو اههورغل
 وهو .همالظ وهو «ليللا ٍقَسَغ ىلإ»
 «رجفلا ةالص ينعي «رجفلا نآرقو» .ءاشعلا

 هدبشت «ًادوبشم ناك رجفلا َنآرق نإظ
 حيحص يفو .رابنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم

 ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجتو..) يراخبلا

 ليلا نموإل :78 (رجفلا ةالص يف رابنلا
 هيلع هللا ىلص هل ٌرمأ «ُكل َةّلفان هب ذجبتف ع هم هج <

 يف درو يو 3 مايقب ملسو هلآو ٍقِيِرْم أن حول لف حورلا نع لول 9 ا اليس 9 اليس
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ ملسم حيحص َنبَهْدَتلاَثِش نيَلَو 69 القال ولِعْلَنيُسِيوأآَمَو
 دعب لضفأ ة ةالصلا يأ :َلِيَس ملسو هلاو 04007 هس مس 7

 «كل ًةلفانإل ««ليللا ٌةالص» :لاق ؟ةبوتكملا 0 ايكو اميلي كل دجال َكَيِإمَيَحَوَأ ىِذَأأب
 .كدحو كلذ بوجوب صوصخم كن 5

 لعفا «ادومح ًاماقم كبر َكَتعيي نأ ىسعإل

 اماقم ةمايقلا موي كميقنل هب كترمأ يذلا اذه

 هللا ىلص هللا لوسرب اورمتت ا ا ةكم رافك َنِإ 4قدص جرخم ينجرخأو ٍقدص لخدُم ينلخدأ بر لقوإل 6 مهلك قئالخلا هيف كدمحي ًادومحم

 لعجاوإلل ءقدصلا جرخم [ةكم نم جورخلا نأ ] قدصلا لخدملا [وهو] ةنيدملا ىلإ جرخي نأ هرمأ «هوقثوي وأ هودرطي وأ هولتقيل ملسو هلآو هيلع
 وه يذلا قحلا هللا نم ءاج دق هّنإف «شيرق رافكل ديعوو ديدبم اذه «لطابلا قهزو ّقحلا ءاج نقو» 43 ٍ«ًاريصن ًاناطلس كندل نم يل

 ينام بهذي يأ نينمؤملل ةمحر هّنإ | «نينمؤملل ة ةمحرو ًءافش وهام نارقلا َنِم لؤنو) :8؟ هل ءاقبال :يأر «اقوُمُز ناك لطابلا ذإ» «نارقلا

 ْنِإف «هيعيالو هظفحيالو هب عفتنيال «ًاراّسخ لإ نيملاظلا ديزيالو)» .كلذ لك نم يفشي نارقلاف غيزو كرشو قافنو كش نم ضارمأ نم بولقلا

 نَم الإ ناسنإلا صقن نع ىلاعت ربخُي 4هبناجب ىأنو ضرعأ ٍناسنإلا ىلع انمعنأ اذإوإ» :89 نينمؤملل ًةمحرو ًءافش نآرقلا اذه لعج هللا
 ىلع لمعي لك لق :84 ريخ كلذ دعب هل لصحي دوعي نأ طنق ماَسوُوَي ناك ٌرشلا ُهَسم ةّسم اذإوإل ءانع دعب هيلع هللا َمعنأ اذإ هلأ هللا همصع
 :48 مكنمو ام ٍ«اليبس ىدهأ ره نع ملعأ مكيرفإ» مهل ٌديعوو نيكرشملل ٌديدجت ةيآلا هذهو «هتّينو هتعيبطو هتيحان ىلع يأ (هتلكاش

 يّبر رمأ نم ٌحوُرلا لقإل :تلزنف ءحوُرلا نع ُهوُلَس :اولاقف «لجرلا اذه هنع لأسن ًاقيش انوطعأ :دوهيلل شيرق تلاق .«حورلا نع َكتولأسيوإ»
 كلذ ءاشنال نكلو] ,ديجملا نارقلا 4كيلإ انيحوأ يذلاب َنيهذنل انئش نئلوإل :85 [هّلك ملاعلل باطحخ اذه] «ًاليلق لإ ملعلا نم ميتوأ امو
 .[كيلع هٌدري ًارصان :يأ] «ًاليكو انيلع هب كلل ُدجتال مثال «[كّبر نم ةمحر



 ناك ُهَلْضَف ْنِإ كبر نم ةمحر ًالإط 4
 مدا لو ديس كلعج ْذإ «ًاريبك كيلع

 ىلع نحجاو سنالا ٍتعمتجا نئل لقط 8
 ولو هلثمب نوتأيال نآرقلا اذه لع اوتأي نأ

 ىلع ىلاعت هين 4ًاريهظ ضعبل مهّضعب ناك
 7 هنأ ربخأف ميظعلا نارقلا اذه فراش

 نأ ىلع اوقفتاومهلك نمو سنالا ٍتعمتجا
 كلذ اوقاطأ ا هلوسر ىلع هلزنأام لشمب اوتأي

 اذه ْنِإف ءاورفاظتو اونواعت ولو هوُعاطتسا امّلو
 نيقولحلا مالك هبشي فيكو «عاطتسُيال ّرمأ

 سانلل انفّرص دقلوإ» :86 !؟قلاخلا مالك

 مهل انّيب يأ «لشم لك نم نآرقلا اذه يف
 قحلا محل انحضوو ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلا
 لإ ساثلا رثكأ ٍىلأف» اذه عمو هانحرشو

 4٠: باوصلل ًادرو ٌّقحلل ًادوحج «ًاروفك
 نِ ادن َرُجْفَت تح كل َنِمؤُن نل اولاقوإ
 [شيرق ديدانص َنِإ] «اعوبني ضرألا
 نأ هيلإ اوثعبف ؛ةبعكلا رهظ دنع اوُعمتجا

 كوُملكيل كل اوُممتجا دق كموق فارشأ
 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهءاجف

 ّءدب هرمأ يف مهل ادب دق هنأ ّنظي وهو ًاعيرس

 :اولاقف مهدشر ٌّبحُي ًاصيرح مولع ناكو
 لابجلا هذه اّنع ريسيلف كّبر انل لأسا دمحماي
 اندالب انل طسبيلو انيلع تقيض دق ينلا

 انل ثعبيلو «ماشلا راهتاك ٌرابعأ اهيف رجفيلو
 نإف «لوقت اًمع مهأسنف ءانثابآ نم ىضم نم
 «كانقّذدص كوقدصو كانلأسام انل ٌتعنص

 وأإل 4١: [تايآلا هذه تلزن اذه يفو]
 َرْجَفل ٍبَتِعو ليغ نم ةّنج كل نوكت

 :48" [ةنياعُم :يأ] 4ًاليبق ةكئالملاو للاب يتأت وأم [ًاعطق :يأ] (ًافَسك انيلع َتْمَعَر ام ءامسلا طِق طقست طقست وأإ : تن «أاريجفت اهئالخ ٌرابعألا

 «هؤرقن ًاباتك انيلع لّؤنت ىتح َكِيِقرِ نت نشو) ءدعصت :يأ «ءامسلا يف ىقرت وأإل هبهذ نم :يأ ؛4ٍفرخز نم ْثيب كل َنوكي وأإ»
 نأو يبر تالاسر مكغلبأ مكيلإ الوسر ًارشب الإ ثنك له يّبر ناحبس لقو» :ةفيحص دحاو دحاو لك ىلإ هيف ٌبوتكم
 اولاق ْنأ لإ ىدلا ىف مهءاج ْذِإظ ؛ًالسر رشبلا ةثعب نم مهباجعتسا الإ اونمؤي نأ سانلا رثكأ عنمامو «اونمؤُي ْنأ ساتلا  عنماموإ» :84 كلذ
 ول لقط : 6 :هنم اومهفيو هنع اوُهقفيل مهسدج نم لوسرلا مهيلإ ثعيي هنأ هدابعب هتمحرو هفطل ىلع ًاببم ىلاعت لاق مث 4ًالوسر ًارشب هللا تعبأ

 هتهجاوم اوعاطتسا ان: ةكئالملا نم ًالوسر رشبلا ىلإ ثعب ولو ,«ًالوسر أكلم ء ءامسلا نم مهيلع انلزنل نينئمطم نوشمي ةكئالم ضرألا يف ناك
 ًالوسر مههف تعب ذِإ نينمؤوملا ىلع هللا ّنَم دقلإل :ىلاعت لاق اك «هنع ّدخألا الو

 ُتنك ولف ءهب مكتنج امب مكيلعو ّلع ٌدهاش هناحبس هّنِإ هب مهءاجام قدص يف هموق ىلع ةجحلا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم هلوسر ىلاعت
 هدابعي ناك هنإإ» «#نيتولا هنم انعطقل مث نيهلاب هنم انذخأل .ليواقألا ضعب انيلع لّوقت ولو :ىلاعت لاق 5 «ماقتنالا ّدشأ يم مقتنال هيلع بذاك

 ب ا 1
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 تا ا ل ا

 لقال اريبكص كََْلَع تاكو اضف نإ كير نمدمَحر لإ

 نا باقه مجلا ثلا سس

 دلو( اريهلط ٍضْحَبل مصب كولو ولئن
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 0 كَم لكنك ءرَقْلا اذنه ىف سان اَهَرَص
 نم انلرجفت وح َك نان جَفت َّقح كَل رمؤت نول اكو( ارو كحال

 تمور فلعل 30 .ٍ ل

 8 نرسل 0
 تي لو هتلاقي يخش دي 1
 ْلَهِقَوَناَحَبْس لهوا كوكي

 مجول سالما 0 الو ارَس ال
 كول لف (62) الوُسَراَرَس 0 و4 !ىَدْهْل
 مهيلع الر ني م تب لاو
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 همه 0
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 ارضا .ودايناكوَنِإ كيو قيد يَِش 34 هه ا 7 اسوس اس جرس مر
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 :ىلاعت لاق اذهلو ؛ةغازإلاو لالضإلاو ءاقشلا قحتسي نم ةيادحلاو ٌناسحالاو ٌماعنإلا قحتسي نم مهب ًايلع «ًاريصب ًاريبخ

 ٌتعج اذإف ءأموي عوجأو ًاموي عبشأ نككلو ءبرايال :ثلقف بهذ ةكم ءاحطب يل لعجيل لجو رع ير لع ضرعا :لاق يع يبنلا نع ةمامأ يبأ نع دمحأ مامإلا ىور 819 : :ةيآلا

 /</7ج ريتك نبا/ .هنّشحو «يذمرتلا هاورو «كتركشو كثدمح ٌثعبش اذإو «كتركذو كيلإ ٌتعرضت

 ٌتلعف دقو ءمكل حصن

 هللا دشرُي «مكنيبو ينيب ًاديهش للاب ىفك لق :45 6مهسفنأ نم



 !!«هنيي يفام

 لطفلة

 لَوْحَط دين للَصَي نَمَورَيَهَمْلاَوَهَهَلَأ دَبيَنَمَو
 ايابتخ نوهرنم لع ةملبتلا ني هرشكو يو دب
 © اريِعَس مَهسَدِز د تس مس مهو و

 اًمظعام اذ أ اولاَو اِِياَأورَفكَم هت ًايمهْؤاَرَج َكِلَد

 هلأ دن ااور ورد «ملوأ # () ا أاَمقَرَو
 ىلا نع سول حس رد هس هز

 ٌمُهلَتم قل نع ءدداَفَضَرَأْلاَو تومَسلَاَقلَح ىلا

 69 يومك هَل [نومِلِدلَع 5 أَم ِهِيِفَبرال 3 كأل َلَعَج آَعَجَو

 هس ح7 يضع ل ريس ع رس تسل سرس هت نَتمْسأَو 1 0

 ةيشخوت رخل ًذإفَرَةَمْحَيَنياَرَخَوُو

 َمَسِق ىَسوُماَسيا تلو قت إل 7

 وعرض َلاَقَفمُه آد لي كرسِإَبْلَكسه تدني تاب

 َلركأآَمَسَملَع َدَعلَلاَف (7 اي قس وشككلالو
0201 

 أ ٌقِإَوَراَصِب ٍض ردْلا أو تاومَّسْلَ ْثَرْلإ وه

 لل ا 7

 رض نم م هرفي نأ دارأف ((]) | اروِبُشم تروعرفتم

 مس سوا < 0 رك سب رسال ع حسا

 ليةرسإىبل هدعب ٍ نم انلقو () اعيمج هم نمو هشرغ 56

 روح 1س هي ءص رو ى مس دحروو رك رع

 9 اًميِفل كب انج ورم رخال ل عَو جادو ضر أون 9”
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 ريخُي يِدَتْهْلا وهف هللا دبي نموت :ةا/

 هل َبّقَعُمال هّنأو ,هقلخ يف هفّرصت نع ىلاعت

 نلف للِضُي نموإ» هل َلِضُمالف هدب نم هنأ
 مهدبمال :يأ] ؛ِهِنوُد نم َءايلوأ مهن دجت
 ىلع ةمايقلا موي مهرسشحنوإ» «[دحأ
 ةثالث ىلع ةمايقلا موي سانلا نإ 4مههوجو

 جوفو «نيساك نيمعاط نيبكار جوف :جاوفأ

 ىلع ةكئالملا مهبحست جوفو ,نوعسيو نوشمي

 «ايمعإ» .راتلا ىلإ مهرشحتو مههوجو
 كاَمصوإل نوقطنيال «امكُبوإ» نورصيال
 لاح نود لاح يف نوكي اذهو «ءنوعمسيال

 انمصو ًايمعو ًامكب ايندلا يف اوناك اك مهل ًءازج

 تّبخ املك متهج مهاَوأم» «قحلا نع

 كلذإب :944 اَجْهَوَو ًابغ ًريعس مُهانْدِز

 انك اَذئأ اولاقو انتاياب اورفك مهنأب مهؤازج
 «ًاديدج ًاقلخ نوثوُعبل اننأ ًاتافرو ًاماظع

 ءانتاياب اوُيَدك مهنأل هب مهانيزج يذلا اذهو

 ىلاعت جتحا دقو .ثعبلا عوقو اوُدعبتساو

 قلحخ هنأ كلذ ىلع هتردق ىلع مهيبنو مهيلع

 لهسأ مهتداعإ ىلع هتردقف ضرألاو تاومسلا

 نأ اوّرَي ملوأإل :48 هناحبس لاقف كلذ نِم

 ىلع ٌرِداق ضرألاو ٍتاومسلا ّقلخ يذلا هللا
 مهئادبأ ديعي ةمايقلا موي ؟4مهلثم قلخي نأ
 مه لعجوإ» ءمهأدب اك ىرخأ ٌةأشن مهئشنديو

 مهتماقإو مهتداعال لعج «هيف تيرال ًالجأ

 اهئاضقا نم ّنُبال ًابورضم ًالجأ مهروبق نم
 مييلع ةجحلا مايق لعب «نوملاظلا ىبافإ

 ٠٠١: مهلطاب يف ًايداتو «ًاروفك ًالإ»

 سانلا هيأ مكئأ ول دمعاي مهل «ْلقل
 ًاليخب «(ًاروُعَق ٌناسنإلا ناكوإل :ىلاعت لاق اذهلو «ماياجسو مكعئابط نم اذه َّنأل 4قافنإلا ةيشخ متكسمأألإل هللا نئازخ يف فّرصتلا نوُكلم
 ءرحبلاو نينسلاو ءديلاو اصعلا يهو ؛نوعرف ىلإ هلسرأ نّمع هب ريخأ ايف هقدصو هتّربن ةحص ىلع (ٍتايآ عست ىّسوم انيتآ دقلوإل ٠١١: ًاَعوُنم
 ليئارسإ ينب لأشافإل ءابب اورفك اهل مهتدهاشمو تايألا هذه عمو :يأ «نيمرجم اوناكو اوربكتسافو» «مدلاو عدافضلاو «لمقلاو دارحلاو نافوطلاو
 تملع دقلإ» :نوعرفل ىسوم «لاقإل : ٠٠ رحاس أر وُحْسَم ىسوماي كَتظَأل ينإ نوعرف هل لاقفؤي «[تايآلا هذهب ىموم] (مهءاج ْذِإ

 نوعرفاي كتظأل ينإوإ» هب َكتكجام قدص ىلع ةلدأو ًاَجببح «رئاصب ضرألاو ٍتاومسلا بر الإ [عستلا تايآلا ينعي] «ءالؤه لزنأام

 نم اَنلُقوَل 4 4 عيت هع هعم 0 ةانقرغأفإ اهنع مهليزُيو اهنم مهملخُي « ضرألا َنِم مهّزفتسي نأ دارأفإ» *٠٠١: ًابوُلغمو اكلاه 4ًاروُبنم
 ةيكم ةروسلا نأ عم ةكم حتفب ٍملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم ةراشب اذه يفو ؛ 4 ضرألا اونكسا ليئارسإ ينبل هدعب

 - عردعو م متنأ مكعيمج :يأ ,كًافيِفَل مكب انتج ةرخآلا ُدْعَو ًءاج اذإفإلل هدعب نم نوعرف دالب ليئارسإ ينب نم
 نيفعضتسملا هلل ثروأ دقو .3

 ُْضْفَي مل هّنإف ؟ضرألاو تاوامسلا ٌىلخ ذنم قفنألم متيأرأ ءرابنلاو ليللا ءاحس «ةقفن اهٌصيِغَيال ىذلم هللا ُدْيد :لاق هم هللا لوسر نأ امهيحيحص يف ناخيشلا ىور ٠٠١ :ةيآلا

 3 ريثك نبا/



 اذه لزن قحلابو ةانلزنأ قحلابوإ» : ٠ه
 .اظوفحم (ٌقحلل ًانمضتم يأ َلزن ٌقحلاب نارقلا

 صقنالو «هيف ديزالو «هريغب بشُي مل ًاسورحم
 هب لزن ءٌقحلاب دمحماي كيلإ لصو لب هنم
 ًالإإ» دمحماي «كانسرأاموإت .نيمألا ٌيوقلا
 نم كعاطأ نمل ًاررشبم :«ًاريذنو ًارشبم

 نيرفاكلا نم كابصع نمل اريذنو «نيسؤملا
 حوللا نم هاَنلَصَف 4(ُةاَقَرَف ًانارقوإل : 5
 لزن مث ءايندلا ءامسلا نم ةزعلا تيب ىلإ ظوفحما
 يف هللا لوسر ىلإ عئاقولا ىلع ًامجنم ًاقّرفم

 «ساتلا ىلع هأرفتلإ» هةّئس نيرشعو ثالث
 4كم ىلع مهيلع هولتتو سانلا هغلبتل

 ءيش دعب ًائيش 4ًاليزنت هانلزنو# لهم
 هب اوُنماإ نيكرشملل دمحاي لق : ا
 يف ٌّقح وهف ال, مأ هب متنما ءارس 4اوُئِمؤت تال وأ
 نم ين نم ملعلا اوثوأ نيذلا نإ (هسفن

 اتكب اوكسمت يذلا باتكلا لهأ يحلاص

 ىلج اذإإط هوفّرحالو هولَدبُي ملو هنوميقُيو
 ناقذألل نو رخيإل ن نارقلا اذه «ميلع

 هب معنأام ىلع اركش لجو ّزع هلل (ادججُس

 ١١8: لوسرلا اذه اوكردأ مهّنَأ نم مهلع

 ًاريقوتو ًايظعت يأ «انّبر ّناحبس نولوقيوإ»
 «الوغفمل انّير ُدْعَو ناك نإ هتردق ىلع

 ةنسلأ ىلع مهدعو يذلا داعيملا فلخيال

 «* نوكيي ناقذألل نوٌرخيو# : 68 ءايينألا

 «هلوسرو هباتكب اناهإو لجو ّر زع هلل ًاعوضخ
 اك ًابلسنو ًانامإ :يأ «ًاعوشخ مهذيزيوإ
 ٌىدُه مهّداز اودتها نيذلاوإ» :ىلاعت لاق

 دمحاي 4لقإل 1٠١: 4مهاوقت مهاتاو
 ءامسألا وُذ ِهّنإف نمحرلا مساب وأ هللا مساب هل مكئاعد نيب قرفال «ىتسحلا ٌءامسألا ُهلف اوُعدت ًاَماَيأ نمحرلا وعدا وأ هللا اوُعْذالل نيكرشملل

 اوس نوكرشملا كلذ عمس اًملف نارقلاب هئوص حفر هباحصأب ىلص اذإ ملسو هلاو هيلع هللا لص ناك « اجب ٌتفاختالو كتالصب رهجالو» .ىّنسحلا

 كباحصأ نع اهب تفاخئالوإل ه هللا نوُيسيف نوكرشملا عمسيف كدَءارقب 4 كتالصب رهجتالوإ» :ملسو هلاو هيلع هللا لص هّيبنل هللا لاقف «نارقلا

 ةميركلا هسفنل ىلاعت تبن انو 4ًادلو ّدختي مل يذلا هلل ُدمحلا لقو»:١ ,«اليبس كلذ نيب غتباو» «كنع هوذخأي ىتح نارقلا مهعمسُالف

 اّمع هّلجأو ُهْمَّظَعو ءدحأ ّرصن غتبي ملو ًادحأ فلاحُي مل «ًاريبكت ُهرّبكو ُلَّذلا نم نو هل ْنكي ملوإف ٠ صئاقنلا نع هَسفن هر ىَنْسَحلا ءامسألا
 .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي

 هيلع هللا اهمعنأ ةمعن مظعأ هنأل ؛ميركلا هلوسر ىلع زيزعلا هباتك دلازنإ ىلع ىللاعت هسفن َدّمح «باتكلا ب هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا) : ١

 هفلاخ نم (ُهَنُدَل نم ًاديدش أسأب َرِذيِلط أبقتسم 4امتقإ : 0 ايقتسم هلعج لب ًاغيزالو ًاجاجوعا 4أجّوع هل َلَعْجَي لو)» .ضرألا لهأ ىلعو
 ةليمج هللا ّدنع ةبوثم «ًانسح ًارجأ مه نأ ن نارقلا اذهب 4نينمؤملا َرْشييَو «ةرخآلا يف ةلجاو اندلا يف ةلجاع ةبوقع «ًاديدش ًاسأبإ» هبذكو

 ميباوث يف «(هيف نيفكامو» :* [ىراصنلاو] برعلا وكرشم مهو 4ًادكَو و هللا َدَحَتا اولاق نيذلا َرذَُّيوإظ :4 نيدلاخ ةّئملا يف «ًادبأإ» مهّبر دنع

 ا
 امرعترا

 400 سرس عرس يسم سا سس نب لح ص 2 هلل فل ريس

 © اًريواَرسماَلِإَك كسر اَمَوْلَر ّىَكَاِبَو هَ قفل

 03 اليل تكمل سياتل
 كني نم معلا او اونو نيل اوني الوأ وب أومماَءلَ

 ناكني لحب َن ووعي (ي) اًدجس ناقد دالل نور مهل

 رْهدِريو توكل ورع( الوعيد
 م أوعتاَمََأنلحتل اوُعدوأهَل اود ف و0 0و وح

 ساو تال كوره وسل خامسا
 20 مس اس حر

 ل نود ىِذمَشللظ اٍلقو 92 6 الس كِل ناب

 89 اره لذه يانوبأ فيلو اقل كيم

 اه 151 ةننيكلاورورش رق
 _.ةيفتلاايفقزلاه لاو

 هذ 03و لملء بتكلاو د ئَعَلعَلَرأَعلَد ل

 > و جص م م دؤاسم ع جو 7 ل

 مؤلمة دقو وش
 2 21 21 00 توم عه

 27 رس وول _ً

 ادت اناَفصارزسي 5 م ل اَدبأَدِف 5-2

 يي

 لدول

 فهكلا ةروس ريسفت

 .ًاناتهُيو ًابذك [هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو] 5 ُتانب ةكئالملا :نوكرشملا لاقف



 لا وش 5 ل 0 جا

 52 ع ملكت ربكم هابل الور نمي مهام

 2 5 ان تيا وم

2 3 

 المعرس ا

 تي اَمَنوُلِعَجَلاَنِإَو ()

 © اًهجاَيِنلَء نما اكَورلاَوِفِهَكْلاَبَحَصأَنأ

 0 اوف فهلا لإ كا 31

 7 روت 0 درع كريس ف ل
 يحل مهب َكَيَِعصْقَن نَح () امم يلام صم

 اًنطْيَرَو © ىَدُهَرْهَكدِزَو ْمهيَرأومَماَءةَيْقفمَْتإ

 ٍضْرلاَو توسل ران أولاَمماوُماَضذإ مهول
 كس

 9 لوم 92 )اكس فدل اَهَلٍن ود نموت نأ

 وعم

 مهْيَلَع ْوأْياَلَو ٌدَهلا هنود نمأودَكَأ اًيَمْوَ

 2 0 ابنك هَلَأ لع َرفاِنَمِم مْلَظَأَنَمَفنيَب نطل

5 

 وكفتثاو هورتفا «ملع نم هب مهلامؤ :©

 «ةملك تربل مهفلاسأل «ميئابآل الو)
 ًةملك تربك ؛مهكفإل ؛مهتلاقمل ٌعيشبت اذه

 4ابذك لإ نووقي ْنِإ مههاوفأ نم جرحت

 عخاب َكَلَعَلَفل 5 [ًابذك الإ نولوقيام :يأ]

 اذهب اوُِمْوُي ل نإإ» ممملع كنرحب (كسفن
 كلهتال «ًأفَسأظ نارقلا ينعي 4ثيدحلا

 انلعج اَنإإَ :7 مهيلع ًانزحو ًابضغ َكَسفَن

 لاجرلاب] ةئّيزم ياه ةميز ضرألا ىلعام
 ,عةنسحلا ةحلاصلا لامعألاو نيحلاملا

 انإو» :8 «المع نسحأ مهيأ مهوأِتل
 انإَو 4ًازُرُج ًاديعص اهيلعام نوُلِعاجل

 زامدلاو بارخا ىلإ ةنيزلا دعب اهورّيصمل

 ضرألا : ينعي ينعي ءأكلاه اهيلع ٍءيش لك لعجنف

 للا ىلإل عجرملا نإو ؛ٍدئابو ٍنافل اهيلعام نإو

 :ٌديعصلاو .ىرتو عمستاه كنزحيو سأتالف
 يتلا ضرألا :ررلاو] ءايف تابنال يتلا ضرألا
 تباحصأ نأ َتُبِيمَح ْمأِد :8 (ابيلع ءانبال

 4«ًابجع استايآ نم اوناك مقرلاو ٍفهكلا

 يداولا مسا :مقرلاو «لبجلا يف راغلا :ٌفهكلا

 ةصق نع ىلاعت هللا نم رابخإ اذهو .ناينبلاو

 1 مث هراصتخالا ليبس ىلع فهكلا باحصأ

 اتردق يف ًايجع مهرمأ سيب : يأ ءاهطسب

 ىلإ ةيفلا ىَوأ ذإ» ٠١ اتناطلسو

 نيذلا ةيعفلا كلوأ نع ىلاعت ربخُي , «ٍفهكلا

 ورهف هنع مهوب لعل مهموق نم مهيب اور
 نع نع اوفتخيل لبج يف راغ ىلإ اووِجَّلَف ميم

 «ةحر كنُدَل نم انتآ ابر اولاقفإ» ءمهموق
 نم انل ءييهوإط ءانموق نع انرتستو اهب انجحرت

 نينيم اوُمانف «فهكلا ىلإ اولخد نيح مونلا مهيلع انيقلأ ادد نيس فهكلا يف مهناذآ ىلع اَيَرصفإل : ١١ ًادّسَر انتبقاع لعجا «ًادشر انرمأ
 كيل عفن نم 17“ ادَدَع :يأ 4ادمأ اوثبَل امل ىّصحأ مهيف نيقلتخلا «نيئزحلا يأ ملعتلإ» ممتدقر نم «مهاتشعب مثإه ١: 7 ةريثك
 :يأ] «ٌىَدُه مهاندزوإ» وه الإ هلإ ال هنأ اوُدبَش .بابشلا :ةيتفلا « مهرب اوثمآ ةينف مهنإ» «ةصقلا طسب يف عرش انهاَه 4 قحاب مهأبن

 مهن « ضرألاو ٍتاومسلا بر اي اولاقف اوُماق ذإ» مهموق ةفلاخم ىلع مهانربص «مهبرلق“ ىلع انطبروإ» ١: 4 [حلاصلا لمعلل مهانّرَّسي

 نم صلختي مهنم دحاو لك لعجف «مهمانصأل دوجسلا نم مهُموق عنصيام ىلإ اورظن اًملف «مانصألا نودبعي اوناكو :مهموق دايعأ ضعب يف اوجرخ

 ءمهرضحتساف مهكلم ىلإ مهموق ٍمهاشوف هيف هللا نودبعي [ًادجسم] مه اوذحتاف «ةدحاو ةملك ىلع مهلك اوقفاوت ىتح ةيحان ٌراحنيو هموق

 تاومسلا بر اير اولاقف اوُماق ذ ! مهولق ىلع اطبروإ : :مهنع ىلاعت لاق اذهو ؛«لجو رع هلل ىلإ هوعدو «قحلاب اوباجأف ,مهرمأ نع مهأسف

 نب اوذحتا انموق ءالؤهو# : ١8 ًاناتهيو ابذكو ًالطاب 4اططش ًاذإ انلق دقلإ» ءأدبأ اذه اّنم عقيالا :يأ .هريغ «أاإ ِهنوُ نم وعدن نل ضرألاو

 مهوق يف (ًابذك هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ ْنَمَاط ءاحضاو ًاليلد هيلإ ربهذام ةحص ىلع اواقأ اله نيب ٍناطلسب مييلع نوثأي الول ةآ هنو

 .عورشم ةنتفلا نم رارفلاو «فهكلا ىلإ اورفف .مهّدعوتو مهّدّدهو مهيلع ىَبأ هللاب ناميالا ىلإ ةوعد 1 !؟كلذ

 نالف أرقا» :لاقف هيَ يبنلل كلذ ركذف «هتيشغ دق ةباحس وأ ةبايض رظنف «رفنت تلعجف اد هراد يفو فهلا لجر رق :لاق ءاربلا نع دمحأ مامإلا ىور : فهكلا ةروس لضف

 :ًاضيأ دمحأ ىورو .«لاجدلا نم ٌميَصُع فهكلا ةروس لوأ نم تايآ رشع ظفح نم» :لاق هع يبنلا نع ءادردلا يلأ نع دمحأ ىورو .«نارقلل تلّزتت وأ «نارقلا دنع لزنت ةنيكسلا اهّنإف

 /١7/ج ريثك نبا/ ١ .ملسم هاورو «لاجدلا ةنتف نم َميصُع فهكلا ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق نم»



 الإ نوُدُبْعيامو مهومتلزتعا ذإو» : 5
 مهتدابع يف مهومتفلاخو مهومكقراف ذ ذإو 4هللا

 ىلإ اووأفإب مكنادبأب ًاضيأ مهوقرافف «هللا ريغ

 طسبي دهر نم مكبر مكلر ٌرشني فهكلا

 هيف متأ يذلا «كرمأ ني مكل ةيتمئر»
 ىرتوإ : /١1 هب نوقفترت ًارمأ «ًاقفزي»

 تاذ مهفهك نع ٌر ٍروازت ازت تعلط اذإ سمشلا

 «ليغ «زوازتإ ةنمُي ءيفلا صّلقتي  «نيمبا

 ّصْلَقت قفألا يف تعفترا املك اهنأ كلذو

 دنع ءي ةنم ىقييال ىتح لهعافتراب اهعاعش

 تبرغ اذإوإ» .ناكملا كلذ لثم لاوزلا

 مهراغ ىلإ لخدت «لامشلا تاذ مهّضرقت

 :يأ] «هنم ةوجف يف مهوإ» باب لامش نم

 ٍتايا نم كلذإ» ,[فهكلا نم عستم يف
 يذلا راغلا اذه لإ مهدشرأ ثيح وللا

 وهق لا ب نإ مهادأ ىقبل هي مهلع

 نيب نم ةيادهلا ىلإ مهدشرأ يذلا وه «(ٍدتُمملا

 ايلو هل دجت نلف للي نتوإ» مهموق

 مهو ًاظاقيأ مهسحتوإو : 1١48 «ًادشرم

 مل مونلاب مهماذا ىلع هللا ٌبرض ان ذو

 اذإف ءلبلا اييلإ عرسي لعل مهنيعأ قبطنت

 مهيلقنو)» ,ءىقبأ اه ناك ءاوهلل ًةرهاظ تيقب

 ضرألا لكأت الكل «لاهشلا تاذو نيملا َتاذ

 هيعارذ طساب مهببلكوإ» مهتئوحل
 «بابلا مييلع سرحي «بابلاب «ديِصّولاب

 ًارارف ميم َتبْلَوَ ميلع تعلطا ولإ
 مهملع ىقلأ ىلاعت هّنِإ كأَبْعُ مهنم تِيلمَلَو

2> 

 واهلا وُمَسيَم مو انو مشوحل 2 ةأذإ

 000 ]ةيهبو سس حر

 فنهكلاة لق

 7 2 رشدي ل
 نم ءهتمحز نم

1 

78 
4 

 يكل
 فو رمل

 دا يفكون تطال كو ف0

 ِاوجُف فْمُهَوِلاَمَمي 20 اتاي تطاول
 0 ا

 ك1 داء نم كلذ ُهْنَم

 ناك ا 7 ف مل الر
 و لام تاون لأ 12000 وس
 اهبو دوفرمهو

 تينت ز سل هامل
 جاور سص جس

 ان مهتْنَعب َكِلَدَكَو 7 10 ابق نم تلم راف

 قفل كت لقلي أول ءاَسََبل

١ 
0 

15 

 7 اوُعَسْبَاَف 2 شم يس رظ سس جا حس ب حد 7 ل

0016 2 1 

 :ظن يلق ددَكبُي دحأ
 2 206 سو خر حر

 3 درِعشلالَو رة صور

 0 أ اوُرهْظ يد ىلع

 © دعب ناشين نو ْمِهَبَلِم في كح ودي
0 

 مسا ا 0 5

 مهانثعب مهانْدَقْرَأ اكو «مهاشعب كلذكوإ : ١6 سأل ُدَي مهّسَمالو ءّدحأ مهنم اودي ًالعل ؛مهّياه الإ مهيلع ٍدحأ ٌرظن ٌعقيال ثيحب ةباهمل

 5 «مكنبل 5)» مهنيب اوُلءاست اذهلو 4 مهني اوُلَءآستيلإل ءنينس عستو ةنس ةئاهلث دعب كلذو ائيش مهتايهو مهاوحأ نم اودقفي م مهمادبأ ةحيحص
 « موي ضعب و أل اولاقف اوكردتسا اذهلو ءُةّرخآ مهظاقيتساو ءراهنلا لَوأ يف فهكلا ىلإ مهومخد ناك هّنأل © موي ضعب وأ أموي اش اولاقإ ؟متدقر

 هذه مكتضف هذه ْمُكَقِرَرِب ىدحأ اونعبافإب :اولاق مث .مهمون ةراك يف درت عون مه لصح هلأكو مرمأب ملعأ هللا «متبل امب ٌملعأ مكبر اولاق

 هبايإو هئارشو هباهذو هجورحخ ين (فطلتيلَو هنم قرب مكتأيلفإ» ًاماعط بيطأ ًاماعط ىكزأ اهيأ ٌرظنيلفإل اهنم متجرخ يتلا «(ةنيدم ا ىلإ»

 وأإ» «[ةراجحلاب مكنولتقي] مكناكمب اوملع نإ « ومجرب مكيلع اورهظي نإ مهنإ) ٠١ مكب ًادحأ َنملعُيال «دحأ مكب َنَرهشُي الروب

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف مكل حالف الف 4ادبأ ًاذإ اوُحِلفت نلوإ» «باذعلا عاونأب مهِتَلِم يف كوديعي نأ ىلإ موُبَذعُي وأ «مهتلم يف كوديعُي

 ملاحلاو يقهبلاو يئاسنلا هاور «نيتعمجلا َنيبام رونلا نم هل ًءاضأ ةعمجلا موي يف فهكلا ةروس أرق نم» :لاق هُم يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع بيغرتلا يف يرذنملا ىورو
 /ه1/1ج بيغرتلا/ . ةحيحصو

 هريغ وأ ًاناطلس تف اذإد : هع لاقو ١/ 6707 مقر دواد وبأ هاور (مهرورش نم كب ٌدوعنو ءمهروحن يف كلعجمن ان ّمهّللا» :لاق ًامرق فاخ اذإ يَ هللا لوسر ناك ٠ رقيألا |

 ./؟ 91ص بيطلا لباولا (كؤانث لجو ؛كّراج َّرع نأ الإ هلإ ال «مظعلا شرعلا برو عبسلا ٍتاوامسلا بر هللا ناحبس «ميركلا ميلحلا هلل الإ ةلإ ال لق



 ا ريد
 ا تت

 نوح َدَعَو تأمل موعد أَكِلَدَكَم

 0 لل سس 101006 2 00

 اولاقف مهرمأ أ مهنيب نوُعْرْسي ذِاَهِِف برا َةَعاَّسلآ

 لع الع يدلل مهبل مهيدي أوي . ك1 2
 روس سس

 هلت َنوُلوفَِيَم أ 9 ا
 يو جوري ,وُلوُفَيَو 000 وكبار

 امجر مهبلك ِداَسدَممح 5 بك مهعب

 وحرب ع دوو 2 01010 41 1

 1 م ا ا

 اًرهظَءماَلإ دراما هتك معَدِ
 6 يا ع سس سس نس

 ها الو ()اًدَحَل مهم م هدفا

 َفليَدره ذود ءاَسي أدل | ادع َلِلَدلِاَكْفِ
 00 ل ا

 ادَسراَدُهَنِمبَرَهَأِل َقَر نمره نأ ومَحْلَفَو تيِضاَدِ

 اعاد اَدزاو تنِسِوَتْأِ َتَدَتمهفِهَكِفَأ ف اوثِلو

 ٍضْراْلاَو تَوْمَّسلاُب يعول الاميل القا 0

 مييلع انعلطأ 4مييلع انرثعأ كلذكوإل
 ةعاسلا نأ قح هللا دعو نأ اوُملعيلإل ساّلا
 كش نم نامزلا كلذ لهأ ناك «اهيق بيرال

 لهأ هللا ثعبف «ةمايقلاو ةعاسلا رمأ يف
 دارأ الو .كلذ ىلع ةيآو ةلالدو ةَبُح فهكلا

 هنأ ّنظي وهو هولكأيل مهل ءيش ءارش مهُدحأ
 ًانرق اوُلَدبت دق سانلا ناكو ءابب دهعلا بيرق

 هيلإ عفدف ماعطلا عئاب ىلإ دمعف «ٍنرق دعب

 هلأسف ءاهركنأ اهار اًملف ءاماعط هعيبيل ةقفنلا

 ىلإ هلمحف «ةقفنلا هذه هل نيأ نمو هرمأ نع
 «هرمأب هربخأ ىتح هربخ نع هلأسف ىمألا يلو

 مهل ةّبح ؛فهكلا باحصأ هللا رهظأف

 اولاقف مهّرمأ مهنيب نوحئزانتي ْذِإ» مهيلعو
 مهفهك مييلع اوُدَس (أناينب مهيلع او
 يلع اوبلغ نيذلا لاق مهب ُملعأ مهُيرإل
 َنَدِخَشلط [ناطلسلا لهأ مهو] 4« مهرمأ

 نوملسم مهن رهاظلاف «4ًادجسم مييلع

 مهيلك مهغبار ةثالث نولوُقيسإ : ف
 ًامجر مهلك ميسزناس ةسصقج* نولوقيو

 مجر اهنأ ىلع «لاوقأ ةثالث ىكح «بيغلاب
 وأ هيلع ٌتكسو ثلاثلا ىكح مث «بيغلاب

 مينانو ةعبس نولوقيوإ» :هلوقب هرّرق
 ُملعأ يتر لقط .هتحص ىلع لدف (مهّيلك
 اذه لثم يف ّنسحألا نأ ىلإ داشرإ « مهتذعب

 لإ مهملعيامإ» ىلاعت هللا ىلإ ملعلا در ماقملا

 :يأ] «مهف رامثالفإط «سانلا نم «ٌليلق
 ًانيه البس «ًارهاظ ءاَرم الإ [ميهيف لداحتال

 ريبك هيلع بتريال كلذ ةفرعم يف ّرمألا ْنِإف

 هَّنِإف 4«ًادحأ مهنم مبيف ٍتفتسنالو» «ةدئاف

 هللا ىلص هلوسرل هللا نم ٌداشرإ اذه «ًادغ كلذ ٌلعاف ينإ ءيشل َنلوقتالوإ» :77 بيغلاب ًامجر مبسفنأ ءاقلت نم هنولوقيام الإ كلذب مهل ملعال
 ءاش نإ :يأ] 4هملا ءاشي نأ ًالإإل : ” 4 لجو رع هللا ةئيشم ىلإ كلذ دري نأ لبقتسملا يف هلعفيل ءيش ىلع مزع اذإ ايف بدألا ىلإ ملسو هلآو هيلع
 اذه نم برقأل يتد نيدجع نأ ىَسع لقو» هللا ءاش نإ :لقف .هل كركذ دنع ٍنئتساف ءانثتسالا ٌتيسن اذإ #تيسن اذإ كبر ٌركذاوإلا هللا

 ثالث مهفهك يف اوثيلوإ» : ١ 8 كلذ يف دشرلاو باوصلل َكقفوُي نأ يف هيلإ ُةّجوتو هيف ىملاعت هللا لأساف هملعتال ٍءيش نع َتلِيُس اذإ 4أدَضَ

 نيتسلا توافتل «ًاعست اوذادزاوإ «ةّيسمشلاب ةنس ةئاغلث يهو ,مهفهك يف فهكلا باحصأ ثبلام رادقمب ىلاعت هللا نم ٌربخ اذه «نينس ةئام

 .هقلخ نم هيلع هعلطأ نم وأ وه الإ كلذ ملعيال «ضرألاو تاومسلا ٌبيغ هلإ» مهنبل نع تلعُس اذإ اوثيلامب ملعأ هل ٍلقإ» :؟5 ةيرمقلا

 يف كرشُيالوإ» [هللا نود مهظفح يلوتي] «ّفو نم هنود نم مهلامإ» .ءيش كلذ نم هيلع ىفخيال مهل ٌعيم مهب ٌريصبل هّنِإ (غمسأو هب ٌرصبأ»
 َكّبر باتك نم كيلإ ّيحوأام لئاوإل : ؟1/ سّدقتو ىلاعت ريصنالو هل كيرشالو .همكحل بقعُمالو «رمألاو قلخلا ىلاعت هل يًادحأ 0

 هنود نم دجت نلوإ» «ليزمالو ال فّرحالو رّيغمال 4هتاملكل لدبْمالإ» ساّنلا ىلإ هغالبإو زيزعلا هباتك ةوالتب ىلاعت رمأي «هتاملكل لٌدبُم لّدبُم
 .ًايلوو اجلم 4

 كرْشياَلو لَو نِم -4 نو نيم م خيو مهيَرِصبأ

 ٍباَتك نم َكّبِإَ ىيوأآملئآو (©) اذ © ادحل ييكش ىف

 09 احلم ون هنود نم لحي نأَو أو هيكل ٌلَدَمالَكَيَر

0 

 املو كلذ اوقاطأ ال هلوسر ىلع هلزنأام لئم اوتأي نأ ىلع اوقفتاو مهلك ّنحلاو سنإلا تعمتجا ول هنأ ربخأف مظعلا نارقلا اذه فرش ىلع ىلاعت هّبن :ريثك نبا لاق 1 :ةيآلا
 .!!هل ليدعالو هل لاثمالو هل ريظنال يذلا قلاخلا مالك نيقولخلا مالك هبشي فيكو «عاطتسُيال ٌّرمأ اذه ْنإف اورفاظتو اودعاستو اونواعت ولو نهوعاطتسا

 ع 757/9 ج ريثك نبا/



 نودي نيذلا عم كَسفن ٌربصاوط» 8

 4(ُهَهَجَو نوديرُي يِشَعلاو ٍةاَدَغلاب مهي
 هنو هيو هللا نوركذي نيذلا ِِح سلجلا

 ءأيشعو ةركُب هنولأسيو هنوُحّبسُيو هنودمحيو
 كانيع ُدْعَت الو «ءاينغأ وأ ءارقف اوناك ءاوس

 بلطت :ينعي «مهريغ ىلإ مهزواجتال #مهنع
 غطئالو» (ةورثلاو فرشلا باحصأ مهدب

 نينا نع لغش «انركذ نع َُبلق الفغأ نم
 «ًاطرُف ُةَرمأ ناكوإو ايندلاب هّبر ةدابعو

 هل ًاعيطم نكنالو «عايضو ٌهَفَس هلاعفأو هلامعأ

 «لقوإ :؟89 هطبغتالو هتقيرطل ًابحالو
 قحلا# وه هب مكتنج يذلا اذه ساّنلل دمحماي

 ْنِمْؤَيلف ًءاش نمفوإل هيف كشال «مكُبر نم
 ديدبتلا باب نم اذه (ٌرمكيلف ًءاش ْنَمو
 اًنِإإل :ىلاعت لاق اذهو ءديدشلا ديعولاو
 نورفاكلا مهو ؟نيملاظلل» اندصرأ 4اندتعأ

 نإوإل .اهروس «اهقٍدارُس مهب طاحأ ًارانإل

 دوُجولا يوشي لملاك ءامب اوُناُي اوئيغتسي
 يذلا تيزلا يدرد لثم ظيلغلا ءاملا :لهملا

 ىادوس يهو «دوسأ منهج ءامو .هرح ىبتنا

 نم :يأ 4هوُجولا يوشيإل .دوس اهلهأو
 ىتح هاوش هبريشي نأ رفاكلا دارأ اذإ قّرح
 ٌبارمشلا ( سبإ» .هيف ههجو ٌةدلج طقست

 ًاليقمو ًالزنم راثلا تءاسو «ًاقفترم تءاسو

 ركذب ىنث ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ ال ٠”:
 «نيلسرملا اوقّدصو هللاب اونما نيذلا ءادعسلا
 اولمعو اونمآ نيذلا د :ىلاعت لاقف

 ّنسحأ نَم ّرجأ ُعيضنال انإ تاحلاصلا
 ندع ٌتاَنِج مه كلوأ) ةرفل «ًالمع

 نم َرِواَسَأ نمإو ةيلحلا نم /اهيف نؤّلحُيإ» ءراهتألا مهفرغو مهزانم تحت نم يرحت «ةماقإلا ُندعلا :ندع تانج «4راهعألا مهيمن نم يرجت

 نيئكضإو «قيربلا هيف جاييدلا ظيلغ : :قربتسالاو .ناصمقلاك قاقر عافر بايث :سدنسلا 4قربتسإو ٍسُدْنُس نِم أرْضخ ًابايث نوُسَبليو بهذ

 ةّئجلا تمعن 4 قفترم تنُّسَحو ُباوثلا َمعِنإل «ريرسلا يهو ةكيرأ عمج كلئارألاو .سولحلا يف عبرتلاو ؛عاجطضالا :ءاكتالا (كئارألا ىلع ايف

 نمل نيناتسب نيتتج امهدلحأل ادلعج نيُجَر ًالئم مه برضاوإل :50 ًاماقُمو ًاليقمو ًالزنم تنّسح :يأ «ًاقفترم ُتَنُسَحو مه امعأ ىلع ًاباوث
 تتا نيتنحلا اًءلكإل :""7 عورزلا امهالخ ين «ًأعرز امهنيب انلعجو لخنب امهانففخوإ ةقدحملا ليخنلاب نيتفوفحم 4 بانعأ

 «لاقف ٌرَمَث هل ناكوإل : 05 انُماَكو انُماَه امهيف ةقّرفتم رابنألاو اَرهَف امهالخ انْرَجسفوإط ءأئيش هنم صقنُت ملو «ًائيش هنم ملظت ملوإط اهّرغ

 .ًادَلوَو امّسَحو ًامدخ رثكأ مرفت ٌزعأو الام كنه راكأ انأإ هيلع رختفيو ُهّمصاخيو ُهَلِداجُي «هرواحُي وهو هبحاصلإ» نينجا نيتاه بحاص
 .رفنلا ةّرعو «لاملا ةرثك رفاكلا ٌةينمأ كلتو

 «هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا ٌقح َنِإف» :لاق !ُملعأ ُهَلوسرو هللا :ٌتلق ؟هللا ! ىلع ٍدابعلا ٌقحامو ؟هِابع ىلع هللا ٌقحام يردت له ْذاَعماي» :لبج نب ذاعم هم هللا لوسر لاق أل. :ةيآآلا

 ضاير/امهيحيحص ف ملسمو يراخبلا هاور ءاولكتيف مهنا : :لاق ؟ساّئلا ٌرْشبأ الفأ هللا لوسراي :ٌتلق (ًائيش هب كرشُمال ْن 3 بّذعُيال نأ هللا ىلع د دابعلا َّن ٌقحو ءئيش هب اوكرشيالو

 ضاير/نيحيحصلا يف هايور «ةّنجلا نع َبَبْحُيف ؛كاش ُريغ ٌدبع امه هللا ىَقلْيال هر هللا لوسر ينو لا الإ ةلإال نأ ٌُدبشأو : هلع هللا لوسر لاقو ./؟7١/نيحلاصلا

 ./؟ ١ ؟/نيحلاصلا
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 سا 200111
 ا تبت دس 11 انو 2
 2 م ا

 ينمو 7 َةددَعْلْاب مم مهر تن تروعدي ب ني أعم ك فن ربصأو

 احلا سلسة هنو مؤي
 َتاَكَو ةئوه عَبَتأَوا نص هامعْعنم ليلي

 نمو يؤيد 9 طف رم

 ايد ارش موي طاح اًراَنَنيِملَطِلِل اَنْدَتعَأ ان فكيف َس
 2 . 2 همركل سوم 200

 شب «ةوجولأ ىو هملايا

 ارا لس

 ايوا فتان تل 21 2 ةَفترَم تَءاَسَو ارش

 َكِيلوُأ () رمح نَسْحْأ نمل عيسي حال اَنِإَتَح اَّصلأ

 روان ياي تلزم ف نو كَ دعست

 70 <١ 00 ا
 هك قوس قيس نيابي يصد نم

 َبِرْمَأَو 7# )قرم تنْسَحَو باول كيرالا عاف
 رع

 اعَئَفَمَحَو نع ْنِم ينس امه رمد أ اَنأَعَج نجم التم مَ

 رس سعر

 ٌملو اهلك |ثن

 مس دوك

 وب ل لآ  آ 2 هله

 اء نيج أيسر

 لاق رمل اكو (جز) ارت اَمُهَللِخ انرَجَهَو اس همر
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 «هسسفنل ملاظ وهو ةقتج لخدو# "هه لا

 نأ ٌنظأام لاقإل داعملا هراكنإو هدّرَعو هرفكب 0

 ىأر امل هنم ٌرارتغا كلذ «ًادبأ هذه ديبت 06 01 الف هو 0
 رع 9 ِهذعديينأَنطْأاَمَلموِسهَمِاَط :وهومتنج ل خدو

 ْنظأ اموإ :لاق :""5 راهعألاو راقلا نم امهيف "0 7 278

 ىلإ تدر نلوإ» ّثمثك حذماق ةعاسلا قرت دور نيَّلَوهَمِيَاَف دعا ُنْظَأآَمَو ايل اَدَبأ
 ناك نكلو 4اباقتُم اهنم ًاريخ ' َنَدجأل ير مومو ع وو روس هر هس هع
 كانه يل ٌننوكيل هللا ىلإ ٌدَرَمَو ةعجرو ٌداَعَم :هرواحيوهو اسمكم بلم اهنا

 انك كلذ لاق امّنِإوز ظحلا اذه نم نسحأ 0 07 8 02000070 داب رع
 1 حر كنب ٍةَفَط كقلخ ىزلاب تّرْفك ا

 هل لاقإ» :"ا/ [ناميإلا ىلإ هوخأ هاعد 7 تا بارت نم
 . وو 2 101 نه 2 5

 هل ارجاز «هرواحي وهوو» نمؤملا 4ُةَبِحاص ذإ 0 ادحاقَرب لرشأ الو ىبرهللاوه هك
 يذلاب ترفكأإ :رفكلا نم هيف وه اّمع ابك دس و مراسي | سة مس ع تس
 امل مظعتو ٌراكنإ اذهو ؟4بارت نم كقلخ انانرت نإ هللاي 1 2 هَل ءآَساَم تلق كَ تلد

 نمط هقلخ يذلا هّبرب دولا نم هيف عقو نّمارْيَخ ٍنيَْوِي نأ قر ئمعف (()) اداوم كنك
 :"8 الجر كاّوس مث ةفطن نم مث بارت مس سل لم م هوس 2
 لوقأال انأ نكل «يتر هلا وه انكل» اذايعص حيصلف ء ءاَمَسلَ اال

 ةّيبوبرلاو ةينادحولاب هلل فرتعأ لب «كنتلاقمب )اب 201

 ْذِإ الولوإل :هل لاق مث :#"9 هل كيرشال هدحو واح هوايف دف 70 0 رئي
 الإ َةَرقال هللا ءاشام تلق كتتج تلخد 7 26 لعد 00 و

 8 5 8 2 1 1 هي هت #آ هه 520700

 نِإظ «كلذ ىلع ثحو ُضيضحت اذه 4هللاب ةركتإكوا)0ل كريفرفلأ ل قيويلفيناند رع
 تدم ًالهف «ًادلوو ًالام َكنم ّلقأ انأ ِنَرَ 2201 ار وع ف
 يّبر ىسعفإل :4 ٠ ؟كيلع ّمعنأام ىلع هللا ةيلوْلا لانه () ! امجئنمن امو هند وذ نووي

 را طول كيك دينارا هلم جيلا ةرخآلا رادلا يف 4َكِتّتج نم ًاريخ نّيِتْوُي نأ 2 ماو (0ن) اقع راسو انا و
 نم ًانابْسُحإط ىنفتالو ديبنال اهّنَأ ٌتننظ ٍضَْاْلاثماَب 11 ور ءامايدل

 اهترز ٌعلقي ًاجعزم ًايظع ًارطم «ءامسلا رش 700
 ًاديعص 320 :لاق اذهو 0 689 ارريَقُم يقم ءَْش 2 كير هورذئ اميشه حب َمَيَصأ

 وأإ» 4١: تبثيال سلمأ ًابارت اعقلَب (ًأقلَز 5-1
 لاق م ءضرألا يف ًارئاغ (ًاروغ اهؤام حبصُي

 0 :يأ هلاومأب «ورمغب طيحأوإ : 4 ؟ [نيملاعلا بر ُهللا] نعم ِءامب مكيتأي ْنَمف ًاروغ وام حبصأ نإ مت متيأرأ لقإل» :ىلاعت

 نكت موإ» : 4" «ًادحأ يبرب كرشأ مل ينتيلاي لوقيو اهشوُرُع ىلع ةيواخ يهو ابيف قفنأام ىلع ديفك ُبْلقُي حبصأفإط نمؤملا هب هفّوح ات ٌرذحي
 كلذ ين 4كلانهإ : 4 4 «ًرصتنم ناكامو هللا ٍنوُد نمل ءرعتساو مهم رختفا ناك اك هنورصني دلو وأ ةريشع هل نكي م «(هنوٌرصني ف هل
 حقو اذإ هل عوضخلاو هللا ىلإ عجري رفاك وأ نمؤم راحأ لك كلانه :يأ ؛هلل ةالاوملا كلانه «قحلا هل ُهيلَولاِ هللا باذع هب لح يذلا نطوملا

 اهتبقاعو ٌريخ اهُياوث لجو ّزع هلل نوكت يتلا لامعألا 4«ًابقُع ريخو ًاباوث ريخ وهإ» .«هّدحو للاب اًنمآ اولاق انّسأب اوأر اًملفإ :ىلاعت لاق ؟ «باذعلا

 طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءاكإ» اهئاضقناو اهئانفو اهلوز يف «ايندلا ٍةايحلا لم ساثلل ٌدمحاي مه ٌبرضاوإل :4 © ريخ اهلك ةديشرإ ةديمح

 هللا ناكوزج هحرطتو هقرفت «حايرلا ُهْوُرْذَتط ًاسباي (ًايشه حبصأإ» هلك اذه دعب مث رهزلا هالعو َنٌسَحو ٍّبشف ٌّبَحلا نم «ضوألا ٌتابن هب

 .[ىلاعتو هناحبس] «لاحلا هذهو لاحلا هذه ىلع رداق وه أ ردتقم ءيش لك ىلع

 ءًفلخ ًاقفنم ططعأ مهللا :امهدحأ لوقي ءامسلا نم نالزني ناكلمو الإ هيف دابعلا حبصي موي نمام» : لَم هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع امهيحيحص يف ناخيشلا ىور "4 :ةيآلا
 !(هللا هعفر هلل ٌعضاوت نمو رع الإ قفنأ ًادبع هللا دازامو :ةقدص نم لام صقئام» : هلع هللا لوسر لاق : :لاق ةريره يلأ نع ملسم ىورو .«أفلت ًاكسمم طعأ مهللا : :رخآلا لوقيو

 /037/7ج ريثك_نبا]



 م «اايندلا ِة ةايحلا ةنيز َنوُنَبلاو َلاملاط 5
 نم ٍتاوبشلا بح سائل َنْيُزإَ» :ىلاعت لاق

 «بهذلا نم ة ةرطنقملا ريطانقلاو َنينبلاو ءاسنلا

 دنع ٌريخ ٌتاَحِلاصلا ٌتايقابلاوإ .ةبآلا
 غّرفتلاو ىلاعت هيلع لابقإلا «آباوث كبر

 عمجلاو مهب مكلاغتشا نم مكل ٌريخ هتدابعل
 ريخ تاحلاصلا تايقابلاوإ» :لاق اذهلو مهل

 تايقابلاو «#المأ ٌريحخو ًابباوث كبر دنع
 «ربكأ هللا هللا الإ هلإ ال :يه تاحلاصلا
 : 417 هللاب الإ ًةوقالو لوح الو هللا ّناحبسو
 هيف نوكيامو ةمايقلا موي لاوهأ نع ىلاعت ربخُي

 ريس مويوإ» :ىلاعت لاقف ماظهلا رومألا نم
 ةرهاظ ةيداب (ةَّرِراب ضرألا ىرتو لالا
 ادحأ يراوي ناكمالو دحأل ُمَلْعَم اهيف سيل

 هيلع ىفحتال مهّيرل نوُحيضاو مهلك قلخلا لب

 مهنم زِواغن ملف مهانرشحوإل .ةيفاخ مهنم
 11 مهنم كرتن ملف مهانعمجو «ًادحأ

 لع اوضرعو)ل : 48 ًاريبكالو ًاريغصال
 ًادحاو ًافص هللا يدي نيب «أفص كبَر

 لاقو ٌنمحرلا ُهل ْنذَأ نَم الإ نوماكتيالإ»

 ْلَوأ مانقلخ اي انوُمْشج دقلإ برص
 خيبوتو «داعملل نيركدملل م عيرقت اذه رم
 :مه ًابطاخم لاق اذهلو دابشألا سور ىلع مه

 4(أدِعْرَم مكل لعن نل نأ معز لب»
 لامعألا باتك «ٌباتكلا َعيضوَوْإَل 8

 ريبكلاو ريغصلاو «ريقحلاو ليلجلا هيف يذلا
 نم هيف اك نيقفشُم نيمرججملا ىَرافإب

 نول أوقيوإ» «ةحيبقلا مهاعفأو ةئّيسلا مهلامعأ

 ؛انرامعأ يف انطّرفام ىلع انترسحاي «انتليَواي

 عازاةنالت
 برنخلا

37 

 ٌتَحِلَصلَأٌتيِقبْلاَوَدلاَوْوَيَحْلا هس َنوُمَسْلاَولاَمْلَ
 هلت # همر ل 72 © حس

 كولد 7 | الم رْيَحَو اوت َكْيَرَدنِع رح 0
 متو - ا ل ل هس ]| 3

 أوضرعو اك) 2ك مهر واعن ف مَهسََسَحَو رب ضرالا

 كرو ليَ َلَوَأ ينقلك انوُمَخسَدَعَل نص َكيَرَدَع
 ورمل رو ثتكلاوَو لا دعوَمكل لعجم دل

 بتكملأاذه لاما َنوُلوُقيَوِهِِضاَمم نقسم قْفشَم

 أو يعاَمْأودَجِوَو اهْبَصَحَأ الإ َهَرَم الو ةريِخَصْرِدأَعبال

 م رز أ 0 أ سَ رو

 أوُرَجْسأ وكلم َلهدِإَو اول اَدَحَأ كرم ظَياَلَواَرضاَح
 لقا سم 2 0

 ةددررم َنَعَىَسَعَف نِجْلاَنِم َناكَسيِلبِإ لِ اَوْدَجَسَمدآِ
 ف جرام ٠ ع 7 2 ومد ىو مول يع 7 هذ

 دعمك مْهَو فود نم ءآيلؤأ :هتيردووهنودِخَنْنفَأ

1 

 ضع نلضمل اذ خم ْتُكاَمَو يشأ لحلو ضل
 ل رع هس سم و حس سس هس 0 لس رت رولا رس ل ته ذ

 نكن ٍءاكِحَرْس أودات لوفي مويو ()

 هل عسل

 َنوُمِرَجَمْلا ارو قيوم ميال مط بَِحْسرل
 © اًدٍرْصَم اع وُدَججْمَلَواَهوُحاَوُم مك اوُمظَ راك روج تك 0 00 271
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 اوُدَجَوَرل ءاهظفحو اهطبض الإ َرْعَص نإو ًالمعالو ًاريبكالو ًاريغص ًابنذ كرتيال «اهاصحأ الإ ةريبكالو ةريغص ٌرِداْيال ب باتكلا اذه لامإ»

 نم ِبّذعُيو «محريو ُرفغيو ٌحفصيو وفعي لب هقلخ نم ًادحأ ملظيالو ًاعيمج مهامعأ يف هدابع نيب مكحيف ادحأ كبر ملظيالو ًاريطاح اوُلِمعام

 ةئاحخ «(َنحا نم ناك سيلبإ لإ اوُدَجَسْفْل «مركتو فيرشت دوجس «ةدآل اوُدجسا ةكئالملل انلق ذو : 6٠ هلدعو هتمكحو هتردقب ءاشي

 َقِلُمو ران نم سيلبإ قلو رون نم ةكئالملا ِتقِلم» :ملسم حيحص يف اك «رون نم ةكئالملا ,قلحح لصأو ران نم جرام نم قلم إف ُهَلِصَ

 نم ءايلوأ َُيَرذو هنودخحفأإ» :هحئاطأو هعبتا نمل ًاضومو ًاعّرقم ىلاعت لاق من هللا ةعاط نع جرخ «هّبر رمأ نع َقَسِففإ» .(مكل ٌفصو ام مدأ

 كاذ ذِإ اوناكالو « مهسفنأ قلخالو ٍِض رألاو ٍتاومسلا قلخ مهتدهشأامإب 6١: مالدي نيملاظلل سئبإ» :لاق اذهلو ؟ينع الي «ينوُد

 يئاكرش اوُدان لوقي ةوبوإ# : :© ؟ ًاناوعأ «ًادضع نيلضما ّدختم ٌُثنكاموإ» اهرّدقمو اهربدمو ءاهلك ءايشألا قلخب لقتسملا انأ :يأ ؛نيدوجوم

 ايندلا يف «متمعز نيذلا يئاكرش اودانؤج :ًاخيبوتو ًاعيرقت داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا موي نيكرشملا هب بطاخُي اًمع ىلاعت ربخُي ب «ممعز نيذلا

 نومرجما ىأروإل :8* ةلالضلا لهأ نيب قرف قيمع ٍداو وهو ءاكِلْهَم 4َقيوَم مهني انلعجو مهل اوُبجتسي ملف مهْوَعَدف موذقنيل مويلا مهوعدا
 .اهنع مهب لِدعي ًاقيرط «ًافِرْضَم اهنع اوُدجي ملوإ» اهوُعقاوم مهنأ ةلاحال اوقتحت «اهوقاوم مهنأ اوتظف راّثلا

 هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهسوؤر نع بارتلا نوضفني مهروبق نم نوموقي هللا الإ هلإ ال لهأب يّنأك ؛مهروبق يف ةشحو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيل» :ثيدحلا يف ءاج دق 48 :ةيآلا
 /؛ ه8 ج ريثك نبا| .«نّرحلا اًنع ّبهذأ يذلا هلل دمحلا# :نولوقي :ةياور فو



 :يأ «نارقلا اذه يف انفّرص دقلوإ» 4 5000

 رومألا يف 4 لثم لك نمإ» سانلل اني دقل

 ةضراعماو ةمصاخلا ريثك" الج ءيش رثكأ ن ولم لكح نم سس !َناَءَرْفْلا اذه ىف ةرص دلو ذاسقلاتكوإ نحل عال ضئ الكاع كوم لكن نيله قاَنََصدَعلَو
 75 7 2 7 6 ا ا ع هه

 :88 .هللا ىّده نم الإ لطابلاب قحلل اسفين سانل امو( الدج نترك نسل

 مهءاج ذإ اوسمُؤُي نأ سانثلا عيماموإ# ًٍّ ركل أي تكلا تر ولا حاس اس 4 001 1

 ميدق يف ةرفكلا درت نع ىللاعت ربخي «ىدهلا ةنسم مهيلاتن الإ مهتراورِففَتسيَو ئدهلا مشءاجْذإ

 عم قحلاب مهيذكتو هشيدحو نامزلا نسر ةلاُل دامو () اليو تاع هناي نيكولا
 ٍ,تاحضاولا تايآلا نم هنودهاشيام هرمل ُلِس 56 م و نيلي

 او ل 2 3-9 .٠

 ةتس مهيتأت نأ آلإ مهب اورفغتسيوإل لطلاب اورهك نبل يجف دَو نيم
 مهعنمام 4الُبُق ُباذعلا مهيتأي وأ نيلوألا هه ع هدي مرت

 باذعلا اودهاشُي نأ مهبط ّآلإ قحلا عابتا نم ع (ه)اوزهاورزنأ امو ىتلياءاودحكأو قحلأدي أوُصِحَدِيل
 باذعلا لبق « نير ذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا نثلم ىشضواهنع ضرع ِهيرِتي نصل هاديت دَقاَم اف عير ا لسرناموإ» :05 :ىلاعت لاق مث «ةلباقمو ًانايع غمس ح26 سا يس سجس ب 55

 «ميبّذك نأ نيرذنمو مهقذص ْنَم نيرشبمه فو نماقَو ةوُهَففي نأ ديك: َمِهِبوُلق َلعاَملَعَجاَنِإ

 اوُضِحدَيِل لطابلاب اورفك نيذلا لِداجُيول ع 6 سرج سس مو
 هب مهتءاج يذلا قحلا هب اوفِعضيل «ّقحلا هب كيو ام اَدَبأاَدِإ !اودته نقعد أَلِإْمهَعَدَنِإَو

 ججحلا اوذحتا 4 وره اوٌُرِذنأامو ٍنايأ 0 يوغا ةمني ا اوذختاوإل ءمهل لصاحب كلذ سيلو ءلسرلا مط لجعل أوو سكص ول َةَمَحَنلَأ وذ روفغلا

 مهورذنأامو لسرلا اهب ثعب يتلا نيهاربلاو 6 اليوم هنود نموذجين ل دووم هَل لي َباَذَعْل
 اورخسس اوزم) باذعلا نم هب مهوفوحو اَناَحوْأولَظ 21 2

 :ه1/ بيذكتلا ٌدشأ رهو كلذ يف مهم مهكْلْمَمِلاَنَلَعَج اوئاطاَمل متكلم كرك لَو
 اَعَلناَدَلَ م عرس جب رس جر رس رس اه ل ضرعأف هللا تاياب ٌرْكْذ نم م ملظأ هللا دابع 2 هلتفل سموم َكاَقّدِإَو 9 ادِعَوَم ٌّيأو 4وبر تابآب رك نك ملظأ نموإ» يس ع 6

 يسنوإل ألاب اهيلإ ىقلأالو اهل غصُي ملو ءابنع 00

 86 «ةئيسلا لامعألا نم مادي ٌتمّدقام © سر 2 لم 506 لع و اَيسَضاَم سس لح

 هن ا وو نأإل واو ةيطغأ 3

 ُكاَرْقَو مهناذا لوط نايبلاو نارقلا اذه

 ولإ» ٍةعساو ٍةمحر وذ ذ (ةمحرلا وذإ) دمحاي «روفغلا كرو ًادبأ ًاذإ اودعبي نلف ىده ا ىلإ مهمئذت نإوإ» ءداشّرلا نع ًايونعم ًامّمَص

 ْنِل ٌدِعْوَم مه لبإط .«ةباد ْنِم اهرهظ ىلع كرتام اوُبَسك امب سانا هللا ُذاَوُي ولو## :ىلاعت لاق ا 4باذعلا مه لجعل اوُبَسك امب مهُذِخاَوُي

 مهرفك ببسب مهانكلهأ /اوُملظ ال مهانكلهأ ىرقلا كلتوإ» : ه9 [مبب عقو اذإ] ٌديحَمالِو صيحم هنع مه سيل 4الئْؤَم هنوُد نم اوُدِجي

 ميد دقف مهباصأام مكبيصي نأ نوكرشملا اهيأ اورذحاف «صقنيالو ديزيال نيعم تقوو ةمولعم ةّدم ادعو مهكلهمل انلعجوإل مهددانعو

 َّلْبَأ ىتح حربأالإ» نون نب عشوُي وهو «هاتفل ىموم لاق ذاوإ ٠١ رذثو يباذع اوُقاخف ءمبنم انيلع ّرعأب متسلو «يبن مظعأو لوسر فرشأ
 مالكلا اذه مالسلا هيلع ىسوم لوق ببسو . .نامزلا نم ًابقحُم ريسأ ينأ ولو ابق يضمأ وأإ» نيرحبلا عمجم ناكم ًارئاس لازأال «نيرحبلا عمجج

 اين اَمبنيب عمجم اغلب اًملفإ» 5 هيلإ ليحرلا ٌبحأف ءىسوم هب طِحُي ملام ملعلا نم هدنع نيرحبلا عمجممب هللا دابع نم دبع نأ هل ٌركذ هنأ

 اهه لاقُي نيع كانهو «نيرحبلا عمجم اًعلب ىتح اراسف همت وهف ٌتوحلا ٌتدقف ىتم :هل ليقو ؛هعم حولمم ٍتوح لمح َرِمأ دق هنأ كلذو 4امُهتوُح

 هل ضرألا يف برسلا لثم .4ابَرَس رحبلا يف هليبس َدحتافط رحبلا ىلإ ٌرْفطو برطضاف ءاملا شاشر نم ٌبوحلا ٌباصأو «كلانه امانف «ةايحخلا نيع

 .رْثأ

 اومشلا لكك نارقلا رقيال يذلا .نمؤملا لكو بي اهمعطو بي اهيعر هجن لم نآرقلا ارقي يذلا نمؤملا لكم» : هع هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم يلأ نع ه4. :ةيآلا

 ضاير/هيلع قفتم رم اهُمعطو مير اه سيل ةَلَظحلا لكمك نآرقلا أرقيال يذلا قفانملا ُلكمو رم اهُمعطو ٌبّيط اهحير ؛ةناهيلا لكمك نآرقلا أرقي يذلا قفانملا لكمو ٌولح اهمشطو اهل عيرال
 4١ - 4١5/. ؛ص نيحلاصلا



 اًيسن يذلا ناكملا ُباَرَّواج اًملفإ»
 انيِقَل دقل انَءاَدَغ انتآ هاتفل لاقإل هيف توحلا

 لاقإ :<37 ابعت «(ًأبصت اذه انرفس نم

 تيسن ينإف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذِ َتيأرأ

 ةَركذأ نأ ناطيشلا لإ ةيناسنأامو توحلا

 ّقش ثيح]ر 4أبَجع رحبلا يف ُهَليبس دختاف
 :54 [هدعب ممِتليال قاطلا لثم رحبلا يف
 «امهراثآ ىلع اًدتراف غبن انكام كلذ لاقإل

 َراثا ناّصقي «ًأصّصقإلل امهقيرط ىلع اعجر

 اندابِع نِم ًادْبِع اَدَجَوْفظ :58 امهيشم
 انُدَل نم ةانملعو ءاندنع نم ةمحر هاسيت؟

 م مالسلا هيلع رضخلا وه اذهو ؛4ًاملع
 لوسر نع ةحيحصلا ثيداحالا هيلع تلد

 هل لاقإب :5 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 َتمَلُع ا ِنَمْلَعت نأ ىلع َكْعِبتأ له ىسوم

 هيلع ىسوم ليق نع ىلاعت ربخُي ؟4أَدْشُر
 يذلا رضخلا وهو ملاعلا لجرلا كلذل مالسلا
 هّنَأ 6 «ىسوم هيلع علطُي م ملعب هللا هّصخ

 ِهَِعُي ملام ملعلا نم ىموم ىطعأ ىلاعت

 فطلت لاؤس ناك ىموم لاؤسو .رضخلا
 كبحاصأ © كبت لهب :مازلالا هجو ىلعال
 ام «ًادشر َتمْلُع امي ٍنملعت نأ ىلع

 ملع نم يرمأ يف هب دشرتسا ًائيش هللا كمّلع
 يعم عيطتست نل كنإ لاقإل :5ا/ ؟عفان

 ىرت امل يتبحاصم ىلع ردقتال َكّنِإ «ًأريص
 يّنأل كتعيرش فلاخت يتلا لاعفألا نم يتم
 ىلع تنأو للا ةكملعام هللا ملع نم ملع ىلع
 انم ّلكف هللا هييملعام هللا ملع نم لع

 اَيرَفَس نِماَنَِقل دل اَنَءآَدَعاَنناَءهلَمَفِلَلاَق اَرَواَجاَمَلَ
 ُثيَش ْقاَوْوَرْحَّصلَأَلِإاَنَيوأ دين َلاَ ال ابصاَدْه

 سدو نأ نطِمَّسْلَ 0

 اِهراَماَم َكعاَدَترَأف عَ تام ام َكِلَد َلاَت 2 اًبيرحبل
 هَل 0 2 هل و سر رس حا ا هس دس 002 7

 َكْحَبَتَ لَه ئَسومُمأ لاك اَمَلِعاَتدَل نم ُهئَمَلَعَواَنِدنِع

 يَ كَئَاَم 6 امس ب تَمْلْعاَنِم نَمَلَعَت تألم
 عر ارحل سس سس ب جس

 لاق 2 ارسمي طحت لامك يَصَم فو 7 اربص عم

 لاق ارمأ كاوجس لَو اَراَصهَهأَءآَس نإ دِجََتَس
 ربع
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 هلع حس
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 عد»خ 56 اًهَلْهَأَ <

 ا 7 لمقر

 1000000 اًريَصَم 526
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 مس م
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 نقمة لطم (9) 169[ ور يوقع

 ى
 :58 هبحاص نود هللا نم رومأب ٌتلكم

 يصعأالوإ» كرومأ نم ىرأام ىلع «ًارباص هَ هللا ًءاش ْنِإ يِنُدِجَتَس لاقل : :58 !؟ُلع ركنتس كْنِإف ؟4أارْبُش هب طحت ملام ىلع ٌريطت فيكوإ»

 «ًاركذ هنم كل ٌتددحأ ىتحإل ًءادتبا «ءيش نع ينلأْستالف يبتعبتا ٍنإف لاقإل 1/٠: :مالسلا هيلع رضخلا هطراش كلذ دنعف ,كأرمأ كل

 مالسلا هيلع ىسوم كلمي ملف ءاهعقر مث (اهقرخفإل رضخلا ماق «ةنيفسلا يف ابكَر اذإ ىتح اًقلطنافإ» 7/١: ينلأست نأ لبق هب انأ كأدبأ تح
 [ًايظع ًارمأ :يأ] «أرمإ ًائيش تعج دقلإ» ءليلعتلا مألآل ةبقاعلا مال يقرغتلإو مالو !؟ياهلمأ قرغتل اهنقرخأ) :هيلع ًاركنم لاق نأ ُهَسفن

 «ًارشغ يرمأ نم يِفِْرْنالو ثيسن امب يلذخاؤتال لاقإو : نوم ريش هب طحت مل كنأل ًأريص ّيعم عيطتست نل َكْنِإ لق ملأ لاقإ ف
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 «هئاقلو مهّير ٍتايآب اورفك نيذلا كئلوأ»
 ىلع ٌهتيهاربو انيدلا يف هللا ٍتايا اوُدَحِح

 مهؤازج كلذإب : ٠١5 ريخلا نع ةيلاخ اههّنأل مهتيزاَوَم لقثثال كًانْرَو ٍةمايقلا موي مه مقئالف مُفامعأ تطيخفإ» هلسر قدصو هتينادحو

 اوُلِمعو اوُنمآ نيذلا نإ ٠٠17: هلسرب ميئازهتساو مهرفك ببسب ءازخلا اذهب مهانيزاج امّنِإ أوم يلسُرو يتايآ اوُذَحتاو اورفك ام ُمّتهج
 ةدلاخ ةفايض «ًالزنإل ءاهنسحأو اهلضفأو اهطسوأو ةّنحلا ةَوْيَر :سودْرِفلا 4 سوُدَرِفلا ٌتاّنِج مهل ٌثناكإلل ءادعسلا هللا دابع مهو «تاحلاصلا

 «لقج : ٠١9 اهاوس نوُبحُيالو اهريغ نوراتخيال 4ًالّوِج ابنع نوغنيالإ» ًادبأ اهنع نونعظيال اهيف نينكاس نيميقم «ابيف نيدلاخإ»و

 نأ لبق 4 ين ر ٌتاملك دفنت ْنأ لبق ٌرحبلا َدِفَنلإ هللا تاملك هب بتكُي يذلا ملقلل ًادادم «تاملكلا ًاداَدِم رحبلاط ءام ناك ولإ» ُدمحاي

 هددعب نم ُهّذُمَي ٌرحبلاو ٌمالقأ ةرجش نم ضرألا ينام نأ ولوإط :ىلاعت لاق اك لزج ٌمَلَعو رخآ مث رخآ أدم هلثمب انثج ولوإط كلذ ةباتك عرفي

 ُتكجام لثمب ِتْْيلَف ٌبذاك يأ معز نمف 4يلإ ىحوُي مكلثي ٌرشب اَنأ امنإ لقط : ١٠ «مكح ٌريزع هلا نإ للا تاملك ثدفنام ِرُحْبأ ةعبس

 مكهإ امنأإ مربخأ امّنِإو «مكتريخأام هيلع هللا ينعلطأام الولو «نينرقلا يذ ربخو ,فهكلا باحصأ ةّصق نم متلأس اًمع بيغلا ُملعأال يّنإف هب

 هّبر ةدابعب كرشُيالوإب هللا عرشل ًاقفاوم «ًاحلاص ًالمع لمعيلفإ» ملاصلا ٌةَءازجو ُهباو «وبر َءاقل اوُجْرَي ناك ْنَمفط هل كليرشال «دحاو ُهلِإ
 .رغصألا كرشلا وه يذلا «ءايّرلا نع ًايلاخ 4يًادحأ

 لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ًاضيأ ىورو هب هللا ْعَمسُي ْعَمسُي ْنَمو هب هلل ياي يناري ْنَم : :هيَع هللا لوسر لاق يردخلا ديعس يبأ نع دمحأ مامالا ىور ١٠٠ :ةيآلا

 ولك (رغصألا كرشلا مكيلع فاحخأام فقوخأ ّنإ» :لاق ييع هللا لوسر نأ ديبل نب دمحم نع ًاضيأ ىورو .«هرقحو هرّعصو .هقلخ ءاس ءهب هللا ٌعُمس هلمعب َساّنلا َعّمس ْنَم» : : هلو هللا ١



 ميرم ةروص ريسفت
 يف بلاط ينأ نب رفعج اهلمح يتلا ةروسلا هذه ]
 ٌيشاجنلا ىلع اهأرقو , ةشبحلا ىلإ هترجه

 . [ هباحصأو
 فرحألا ىلع مالكلا مّدقت «صقيهكإ : ١

 ةمحر ركذإ» : :؟ ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا
 هدبعب هللا ةمحر ركذ اذه «اّيركز ُهَدبع كّبر

 ينب ءايبأ نم ًايظع اي ناك يذلا « ايركز

 ناك هنأ» : يراخبلا حيحص فو « ليئارسإ
 :7 «ةراجنلا يف هدي ,لمع نم كأي ًاراجن

 هافخأ امّناو ؛ «ًايفَح ٌءادن ُهّبر ىكان ذإِد

 0 ىلاعت هّنألو « ىلاعت هللا ىلإ ٌّتحأ هنأل

 4 يفخلا ٌتوصلا عمسيو « يقتلا ّبلقلا

 ٌتفعض يتم ُمظعلا َنَهَو ينإ ٌبر لاقإ)
 «ًابيش سأرلا لعتشاوإط ىّرِقلا تراخو
 رابخإلا دارملاو ء داوسلا يف بيشملا َمرطضا

 كاذب نكأ موإ» . رّبكلاو فعضلا نع
 يف ةباجالا الإ كنم ذهعأ م «ًايقش ب بر

 يلانإ : ه كلاس ايف طق ينّدرت ملو ءاعدلا

 يلاوملاب ٌدارأ 4ِفاَرَو نم َيِلاَوملا تفخ

 ؛يدعب نم :يأ] «ينارو نمإ» . ةّضَعلا
 .[هب مئاق وه امب هدعب مايقلا نع مهزجعل
 هلأ هفوخ هجوو 4ًارقاحم يتأرما تناكوإ»

 افّرصت ساّنلا يف هدعب نم اوفّرصتي نأ يىثخ
 نم اين نوكي ًادلو ىلاعت هللا لأسف «ًامّيس

 ٌبيِجأف هيلإ ىحوُيام هتوبنب مهَسوُسَي ودعب
 :< 4اَيلو كنُدَل ْنِم ل ٌبهفإ» . كلذ ىلإ
 لآ نم ثريوإ» « ةّوبنلا ثاريم 4ينئرتإ»

5-2-2 
 (7 رك مَدْبَع كبَر ِتَمَسْود ايو صعيهك

 مظَملاَنَمَو قب َرَّلاَ َلاَد () اًكيِفَح هآَدنَيَد داَنْدإ
 و كيدي دس عاواَْإَس ُسَرلَلعَتْش أَو قم

 تاكو ىِةآَرَو نم ليوملا تَّفْخِ ْقِإَو () اًنقَّش

 هيرو يري [ني) اًيِلَو كلل نمل َتَحَف ا اًِقاَع قرم
 مرار

 ثريو نثري (ير

 اًيركحري ) (0اًيِضَت ٌترَوْإ عبو بوُقَعيلاَءْنم

 ايس ُلَبمْنِمْوَل لسحب ملى مَمْسَأ عظمت
 ٍقأَرْماِت اكو ملغ ل توخي ٍتَدَلَ ©

 ََكَلِيَدَكَلاَف (ي) يتعب جحْلاَنِم ُتْعَلَبدهَواَرَقاَ
 ُكَتْوَكَو لَم نم كتفك ُدَهَويهَملِعَوْه كل كليم
 لب َلاَكَةَياَ لكما ٍتَرَلاَع 0 اَععَص

 0 لاَ تلت ص اَنلأَمْنكُم
 نأ

 ص لي |
 3 اًيشع مشع رك ا أوُحَبَس 0200 0

 عاج 5

١ 

 َمِهَلِإ حوف ٍباَرْحْلاَنِم
 . ءايبنأ ُةٌؤابآ تناك اك ًايبن نوكيف 4برقعي 6

 يف لأسام ىلإ بيجأ #ىهحي هما مالغب كّرْشِن نإ ايركزايإ» :1 كقلحخ ىلإ هيبحتو ُْبحُت «كقلخ دنعو كدنع ًايضرم 4اَِضَر ٌبر هلعجاوإ
 بجعت اذه !؟4أرقاع يتأرما ِتناكو ٌمالغ يل نوكي ىنأ بر لاقإل :م. هلثم هلبق ٌرقاوعلا دلت ملف ءأيبش 4أّيمس لبق نم هل لعجن ملإ» , هئاعد
 ليو هّمظع اًمعو ربك دق هّنأ عمو اهربك عم اهرمع لوأ نم دلت ًارقاع تناك هتأرما نأ عم هل ُكلوُيام ةيفيك نع لأسو ءاديدش احرف َحرَق حرف

 كتجوز نمو كنم دلولا داجيإ 4نيه لع وه كبر لاق كلذكإ : بجعتسا اًمع اريج كَلَلا لاق (كِلذك لاقإو : :9 حاقل هيف قبي ملو هّمسج

 يل لعجا ٌبر لاقإل : ٠١ «ًئيش كت مو لبق نم كعقلخ دقو» :لاقف هنع لأس ا بجعأ وهام هل ركذ من . ىلاعت هللا ىلع لبس ٌريسي «هذه
 ملكي نأ عيطتسيالو حبسُيو أرقي ناكف «أّيوس لال تالف سانلا مّلكتال ْنأ كثي لاقإ» يبلق ّنئمطيل ينتدعوام دوجو ىلع ًاليلدو ةمالع يآ
 ّىحوأفإ» [ىّلصملا نم مهيلع فرشأ :يأ] دلولاب هيف َرْشُب يذلا 4بارحنا نم هِموق ىلع جرخفإ) : ١١: تاعباتتم «ًاًيوسإ ةراشإ الإ هموق
 .هالوأام ىلع هلل ًاركش هلامعأ ىلع دايز «ةئالثلا مايألا هذه يف هب َرِمُأ ايف هل ةقفاوم «ًايِشَعو َة ةركُب اوُحّبس نأإ» ةعيرس ةفيفخ ةراشإ راشأ «مهبلإ

 نع ًاضيأ ىورو <(! ؟ءازج مهدنع نودحت له اورظناف ءايندلا يف نوؤارت منك نيذلا ىلإ اوبهذأ :مهلامعأب سائلا ىّرج اذإ ةمايقلا موي هللا لوقي «عايرلاو :؛لاق ؟هللا لوسراي رغصألا كرشلاامو

 مل. .5/"ج ريثك نبا| .«(كرشأ دقف ينارُي قدصت نمو «كرشأ دقف يئارُي ماص نمو :كرشأ دقف يئارُي لص نم» :لوقي هلْ هللا لوسر ٌتعمس :لاق دادش

 .ْداَص ْنْيَع اَي اه فاك :اذكم أرقت «صعيهكؤ» ١ :ةيآلا
 .(ةقدص وهف اًتكرتام ءثَّروُثال ءايبنألا ٌرشاعم نحن :ثيدحلا يف حصو .ءايبنأ هؤابا تناك ام ابن نوكي :لاق «ٌبوقعي لا نم ُثريو يننريإل :ىلاعت هلوق يف حلاص يبُأ نع 5 :ةيآلا

 /1/7١١1ج ريثك نبا/



 نيس دمي زب
 رو هس ع هذآ 0 2

 9 يول سل رج

 رولا و رع ل حرس سس 200000 8م سد 7-0-3

 00 . وب كني مللسو 0 ل

 َتَرَببنَأِوإ ا | يح ُتحْبي موَيَو
 اج مهند نيَتدَححاَم 7 َيِقْرَساَناَكَم اهِلْهَأَنِم :

 09يوم لفارس

 هر سر 0007 ىف عع

 نأ [َمّسإ لاف 09 09 انف تكإ كن نكمتلآيذوعأ

 م

 ُلوُسَر

 يل نوحي نأ كلا () اًيكحَراملُع كَل ّبَهَأِل كير
 كيدَك لاف 5 يد ملهى ٍَسَسَمَي م

 رس ج2 0

 داَءمعَجَسِلَو َنِيَهَلعَوه كبَر لق

 تَدَنافهَتَلَمَحَم © اًيِضَقَم ارم اكوَأَتَم

 تلج ض اسمها © 9 ياكم
 ©) اًيِينَماَّيْنَ ُتنُكَواَدَهَلبقَتِم يلبس

 (7 ايس قد ِكيَوَلَعَجَدَص نرخ المتعمد
 نِِجاَبَطَر ِكِيلَع طِقض ِةْخَتلا عرج كلإتعَرُهَو
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 هيو اَّتْلَدي

 ُهَمَلَع 4ةّوقب تباتكلا ٍذُح يحي اي ١

 كاذ ذِإ هّنس ناكو «ةاروتلا وهو .ءباتكلا

 هانيتآوإ ءدابججاو صرع 4ةّوقبإط ءًاريغص
 ريغص وهو مزعلاو ملعلاو مهفلا «ايص مكحلا
 نم ةمحر 4ٍاندل نم اناتعوإو : "١ ثّدح

 ةكربو «ةاكزوإ ًةبحبو هيلع ًافطعتو اندنع
 ًاريوإ» : ١4 بنذب لمعي ملف 4اّيقت ناكوإل

 هتعاط ٌركذ «ًايصع ًاراّبج نكي ملو هيدلاوب
 فاصوألا هذه دعب لاق مث ءامبب ُهّربو هيدلاول

 ٌمالسوإ» ©١: :كلذ ىلع هل ًءازج ةليمجلا

 مويإ» :لاوحألا هذه يف نامألا هل «وهيلع

 1١: 4أيح تعبي مويو تومي مويو َدِلُو
 ىلاعت ركذ ال «ميرم باتكلا يف زكْذاوإت
 هرّبك لاح يف هنم دجوأ هّنأو ايركز ةّصق

 فطع ًاكرابم ًارهاط ًايكز ًادلو هتجوز مقِعو
 نم اهنم ىسيع اهّدلو هداجيإ ةصقو ميرم ركذب
 ًاناكم اهلهأ نم تذبتنا ذإإ» ءبأ ريغ

 سّدقملا دجسملا يقرش ىلإ مهتلزتعا ًايقرش
 مهنوُد نم تذحتافإ :117 اهبباصأ ضيحل
 هللا لسرأف «مهنم تراوتو ترتتسا ًاباجج
 ابيلإ ادلسرأفإ» مالسلا هيلع ليربج اهيلإ ىلاعت

 ةروص ىلع اوس ًارشب اه َلثمتف اَنَحْوُر
 نتا ٌدوعأ ينإ تلاقإل : 1م. مات ناسنإ
 اهيسفن ىلع هقفاخ «ًايقت تنك نإ ٌكنم

 نعل تركذ انو :19 .هللاب هضّرخف

 لاقإ»و هتثيه ىلإ داعو رف ليربج ضفتنا
 ًامالُغ ِكل ّبِهأل ِكّبر ُلوسر انأ امَنِإ
 يل ُنوكي ىنأ تلاقإ ىلا «أيكز

 :تلاقو اذه نم ميرم ٌتبّجعَف !؟4ٌمالُغ
 ُكأ لو ٌرشب يِنْسَسْمَي ملوإ» :تلاق اذهلو ,روجفلا يّتم رّوصتيالو ءجوز تاذب ٌتسلو يّنم مالغلا اذه دجوُي ةفص يأ ىلع ؟مالغ يل نوكي فيك
 «ةشحاف كنم دجوُالو جوز كل نكي مل نإو ًامالغ كنم ُدِجوُيَس هلأ كبر لاق ِكِلذكإل :تلأس اًمع اه ًاييجم كلا 4لاقإل : 7١ !؟4أيغب
 «ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدا مهابأ قلخف «مهقلخ يف عّون يذلا مهقلاخ ةردق ىلع ساّثلل ةمالعو َةَلآلد «ساقلل يآ هلعجتلو َنيَه لع وهإ»

 لاك ىلع هلال ةّيعابرلا ةمسقلا تّمتف ركذ الب ىثنأ نم ةدجوأ هّنإف ىسيع الإ ىثنأو ركذ نم ةّيرذلا ةّيقب قلخو «ىثنأ الب ركذ نم ءاوح قلخخو

 دف دب هنم سيلف ©ًايضقم ًارمأ ناكوإو فلا ديحوت ىلإ وعدي اين هلعجنو : يأ هللا نم ةمحر كاتم ةمحروإ» «هناحيس هناطلس مظعو هتردق

 ,4(ًايصَق ًاناكم هب تذبتنافإ «سانلل لوقت اذام ردت مو ًاعرذ تقاضف هللا نذإب دلولاب تلمح اهعرد بيج يف ليربج خفن نأ دعبو (هتلمحفإب

 ةلحن ع ذج ىلإ قلطلا امأجَبلأ (ةلخنلا عاذج ىلإ ضاَخَلا اهَاجأفإ» : ؟ تعضوف تلمح نأ الإ نكي م :لاقف ميرم لمح نع سابع نبا لكس

 فعال عيش كأ لو ىلخأ مل ينعيل يسن ايست تدكو اذه لبق ثم ينتيلاي ْتلاقإ» ؛ ءمحل تيب اهل لاقي ةيرق يف هيلإ تحنت يذلا ناكملا يف

 عّذجب ِكيلإ يرقوإلا :؟8 هنم برشت ًالودج يِرَس كت كبر لعج دق ينزحتال ْنأإ» ٌليربج «اهيحت ني اهداتفإ :؟14 ركذيالو

 ريخو «[ًابطر ذوخأملا :ّيَحْلا] 4ًايَج أبَطُر ِكيلع طِقاَستإل :لاقف ًابارشو ًاماعط اهدنع لعج نأب كلذب اهيلع ّنتما اذهو «ةسباي تناكو 4« ةلخنلا

 .رقلا نم ٌبطّرلا ءاسفنلل ءيش

 دق هللا إف :تلاق ؟بأ ريغ نم دلو نوكي له :مالسلا اهيلع ميرم تلكّسو ٌبيقعتلل ءافلاف .«تعضوف تلمح نأ الإ نكي مل» :لاق ؟يرم لمح نع لكُّسو سابع نبا لاق 98 :ةيآلا 0
 /57/7١١ج ريثك نبا/ .!!ٌمأالو بأ ريغ نم مدا قلخ



 0 امهم «ًادحأ رشبلا نم َنير اًمِإف)» سفن نو يعد زاب يبيط 4أنيع يّرَقو يبرشاو يلكفإ» 1
 رول سرس سس حرص رس 7 هس و تس و دس دف سب 074 0 دحأ ر

 إ ففادحأ رشدلا نم نيرتامإافانيع ىرقو ىف ف نمحرلل ثرذن ين يلرقفإل نم تيار
 وقفا رز 0 2 , ءرقو مسا لك :ىسيع اهل لاق 4(ًايسنإ مويلا َملكأ نلف ًاموص

 © اًيِينإ مولا ملح نق اموصْميلِ َتَرَدن ْفِإ ىسيع مالك نم هلك اذهو ,مالكلا ِكيفكأ انأ

 702 00 0 ءم رس سد | < نيح «ةلجحت اهموق هب ت تتأفإ :ا1/ هّمأل
 اَكْيَس ِتّنِح ْدَقَل ُمَيَْرَمْيَأو مليح اهموق-هب تت كلذ اهموي ٌتمصت :يأ ءًموصت نأ ترمأ

 و 2 مس ها كه صم سعال يع
 ةاكاَمَو 4 ًاَرَمَأ كوين اكأَم مَن 8 + أجر 9ك هللا رمال ٌتملسف اهّرمأ ىفكتس اهّنأ تملع

 2 0 1 وراه © د اولاقؤمو اهّرمأ اوربكتسا كلذك اهوأر اًملف
 ىف َناكَنَم 0 : اوناش اَمأَم )ل يجب كم ًايظع اعيش يرق ًائيش تنج دقل ميرماي
 220 كاَعمَسأ دَيَعُف يف نوراه ةهبش «نوراه َتخأايإ» : "08

 ىناعجو ب نىس 0 بعقل ا 9 يصدم ٌتناكامو ٍءْوَس أرما كوبأ هدي ةدابعلا

 0 ل لا و 3 معا 2ع
 6 6 يورك تلاحأف «ةتماص ةعاص كلذ اهموي تناك دقو
 002 20 هي ذأ 20 ةهباطخ ىلإ مه تراشأو هيلع مالكلا

 توم ميو تدل يع ملَسلاَو اج يفسر يف ناك نم ملكت فيك» نيمكبُت 4اولاق»

 0 2 2 كلذ 6 | حث 06 200 4 هللاذبع ينإ لاقإت اخ !؟4ايبص دهم ا

 حل تلوق ميرم نب نبا ىسيع © ثعبا موبو يناتآ)» آلوأ هلل ةّيدوبعلا هيسفنل تبثأ

 هت َُدحَبش رو نم َد حسنه ناكاَم ا) نوركمي ويؤكل هقطنأ] 4(ًيبن ينلعجوإ» ليجنالا ؟باتتكلا
 ميرو فر هلاذإو 7 ُنْوكَبم لول لقيام ارم أحوضقاذإ يبنلاو فورعلاب رمألا :ةقكرو تك انيأ هز ا رج ع سر و دس ا م ًاكرابم ينلعجوإل :9 وّمَأل ةئربت [يلاعت هلل

 ٌتمذام ٍةاكرلاوقالصلاب يناصوأوإل ريخلل ْنمْبارحْخْلا فتحات 100 يقسم طرصاَذه هوُدبعَ ًاملعم يلعجو :يأ «ناك ائيأ ركنملا نع ير يل ل 3 2 مسا 6 مر
 وز طردهم أوت لَ "2 و نأ ىلإ هرمأ 4 نأ" د وهامب - يأَيح

 0000 062 0 ريب ينرمأو اوب ريو "" تومي
 69 ٍنيِمِللَصف ميلانو ن كَل انو وتاي مونرصبأو و 4«ايقش 00 ينأعجي ملول «يتذدلاو

 35 ربو هتعاطو هتدابع نع ًاريكتسم ياعمي

 قع ُمالسلاوإ» :"7 كلذب ىقشأف يتَدِلاو

 يتلا لاوحألا هذه يف ٌةمالسلا هل نكلو «قئالخلا رئاسك قولخت هّنأو لجو ّرع هلل هتّيدوبعل هنم ٌتابثإ (ًايح تعبأ مويو ُثومأ ةويو َتْذِلُو موي
 هيف ٌفليخي 4 نورتمي هيف ف يذلا قحلا لوقإط كيلع هانصصق دمحاي ىسيع ربخ اذه «ميرم نبا ىَسيع كلذإل :# 6 دابعلا ىلع نوكيام ٌقشأ يه
 هل ٌلوقي امنإف ًارمأ ىق مق اذإ) ؛اربك ولع نودتعملا نوملاظلا ءالؤه لوقي اًمع 4ةَئاحبس ٍدَلَو نم ختي ْنأ هلل ناكامإل :#"ه نوقحملاو نوُلطبملا

 ًٌطارص اذهإ» دهم يف وهو هللا ةدابعب مهرمأ 4ةوُدْبْغاف مكيرو يّبر هللا إو :"5 ءاشي اك ريصيف هب ٌرمأي امّنإف اعيش دارأ اذإ | «نوكيف نك

 لهأ لوق فلتخا 4مهنيب نم ٌبازحألا فلتخافإل : ا/ لض هفلاخ نمو يله هعبتا نم موق طارص هللا نع هب مكتنج يذلا اذه «ميقتسم

 هللا نبا وه نورخ لاقو «ةينز دلوو رحاس هنأ ىلع للا ئاعل مييلع دومملا نم ةفئاط تممصف «هلاح حوضوو هرمأ نايب دعب ىسيع يف ”باتكلا

 "4 ةمايقلا موي «مظع موي ٍدهْشَم نم اورفك نيذلل ليوف# .ني نينمّؤملا هيلإ هللا ىده يذلا ّقحلا وه اذهو هلوسرو هللادبع وه لب نورخأ لاقو

 ًاعفان ناكل باذعلا ةئياعم لبق اذه ناك ولو أيش مهنع يدجيالو مهعفغيال نكلو ةمايقلا موي مهرصبأو مهعمسأام ه«ادنوتأي موي رصبأو مهب غمسأ)

 .نودتبيالو ىذا نورصبئالو نوعمسيال 4نيبم ٍلالض يفإ: ايندلا يف «مويلا نوملاظلا نكلإو هللا باذع نم ًاذقنمو مهل

 :لاق ؟اذكو اذكب ىسيع لبق ىمومو #نوُراه ٌتحأايإ# :نوأرقتام ٌتيأرأ :اولاقف «نارجن ىلإ هيَ هللا لوسر ينثعب :لاق «هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع ملسم ىور ؟ 4 :ةيآلا

 /5/0١1ج ريثك نبا/ .!!؟(مهلبق نيحلاصلاو ءايبنألاب نْومَسُي اوناك مهن مهتربخأ آلأ» :لاقف ع هللا لوسرل كلذ ُتركذف ُثعجرف

 -هدبع ًادمحم ّنأو .هل كيرشال هدو هللا الإ هلإ ال نأ دهش ْنَم» : هم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر «تماصلا نب ةدابع نع هتحص ىلع قفتملا حيحصلا يف ءاج 78 :ةيالا
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 ّيِضق ْذِإ ةرسحلا موي مهزِذنأول 4
 اناث لعأو ةّنجلا لهأ نيب لصف «ٌرمألا

 موي هب اورزنأ اع (قلفغ يفإل مويلا (مهو)
 :5» هب « نونم ْوْيال مهوب ةمادقلاو ةرسحلا

 موي «اهيلع نّمو ضرألا ترن نحن انإ»
 ُثراولا وه لب ءافّرصتالو ًاكلم ّدحأ يعديال

 انيلإوإ» ءمهف ءاحلا قابلا هقلخ عيمجل

 باتكلا يف زكذاوإ : 4١ «نوعَجرُي

 نيذلا كموق ىلع دمحاي لاو .«مهاربإ
 ني مه نيذلا مهاربإ ربخ مانصألا نودبعي

 ناك هنإإ» هتلم ىلع مهن نوعّديو هنيرُذ

 ةدابع نع هاهن فيك هيبأ عم 4َبين ًاقيّدِص
 ُدبعت مل ٍتبأاي هيبأل لاق ذِإإ» :4 7 مانصألا
 «ًائيش َكنع ىنغُيالو ٌرصيُيالو ٌعمسيالام
 ٍتبأايإ» :47 ًارض كنع عفديالو كعفتتال
 نإ «َكِتأي ملام ملعلا نم ينءاج دق ينإ

 ملعاف كدلو ينأو كبْلُص نم ينأ ينارت تنك
 هيلع ٌتعلطاالو تنأ هملعت ملام ينملع هللا ْنأ

 دبعتال ٍتبأايإ» :4 4 ةاجنلا لين ىلإ ًالصوم
 نإ «مانصألا ةدابع يف هعطنال «ناطيشلا

 هّيرل ًافلاخم 4«ًايِصَع نمحرلل ناك َناطيشلا

 الف دعب ُةدرطف ؛هتعاط نع ًاربكتسم
 فاخأ ينإ ٍتبأاي» :4 © هلثم ٌررصت ءهعبتت

 ككرش ىلع «نمحرلا نم ٌباذع َكّسَمَي نأ
 ناطيشلل نوكتف# هب كرما امل َكِناَيِّصِعو

 ًارصانالو ّىلوم كل نوكي الف «ايلاوم 4أيلو

 :45 ءيش رمألا نم هيلإ سيلو «سيلبإ الإ
 :هيلإ هاعد ايف مههاربإ هدلول ًاباوج 4«لاقإل

 [ةراجحلاب :يأ] «كّنمجرأل» اهمتشو اهديع نع #«وّتنت ل نكلإط ءاهمتشو اهّبس نع تلف ؟اهاضرتال ؟4مهاربإاب يتفأ نع َتنأ ٌبغارأإ»
 ةمرحل هوركم ينم كلانيالف «كيلع ٌمالسإل : :هيبأل مهاربإ لاق اهدنعف : 7 ةبوقُع ينم كبيصت نأ لبق ًالاس [ينلزتعا :يأ] أيل ينرجهاوإ»

 :4/ هل صالخالاو هتدابعل يناده نأ ًافيطل «(ايفَح يب ناك هنإإ كبنذ ٌرفغيو كّيِدبي نأ كيف هللا لأسأس :(يّب كل ٌرِفغتسأسإ . ةوبألا

 هل كيرشال هدحو ُهدبعأ 4يّبر اوُعتْذأو9» هللا نود نم اهنوُدبعت يتلا مكتحلا نمو مكنم ًاربتأو مكبنتجأو هللا نود نم نوُعدتامو مكلرتعأو»

 : 49 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم دعب ءايبنألا ُدّيس مالسلا هيلع هّنإف ةلاحمال ةبجوم هذه ىَسعو 4(ًاًيقش يّبر ءاعدب َنوكأال ْنأ ىّسعإ»

 [؟و] «هتايح يف هنيع مه ُهللا ّرقأ 4ًبين اًاعج ًالكوإإ ًابِقَعو ًالسن هل انلعج «توقعيو ٌقاحسإ هل ابهو هللا نوُد نم نوُدبعيامو مهرتعا اًملفإ
 َناَسِل مهل انلعجو انيمحر نم مهل اَيِهَّووظ :0 ٠ [4تاتكلاو ةّوبنلا هِتْيَرَذ يف انلعجو بوقعيو قاحسإ هل انبهووإ» :توبكنعلا ةروس يف ىلاعت لاق
 اك «(ًاصّلخُم ناك هنإإ» ملكلا (ىسوم باتكلا يف ٌزكذاوإل 8١: نيعمجأ مهيلع هللا ٌتاولص مهنوحدميو مهملع نوثثي للملا عيمجف 4َيِلَع ٍقذِص
 مهو ؛ةسمخلا مزعلا يلوأ رابكلا نيلسرملا نم ناك هّنإف ءنيفصولا نيب هل عمج 4ًبين ًالوسر ناكوإل 04 ساّنلا ىلع كُيفطصا يّنِإإ» :ىلاعت هللا لاق

 .نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص دمحمو ىسيعو ىبسومو ميهاربإو حون

 /111/8ج ريفك نبا/ . «لمعلا نم ناكام ىلع ةّحلا هللا هلخدأ , قح راقلاو ٌقح ةّئبللا ّنأو ؛هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو .لوسرو هللادبع ىسيع نأو «هلوسرو <



 « نمألا ٍروُطلا بناج نِم هانيدانوإل 5
 راثلا كلت نم يغتبي ىموم بهذ نيح كلذو

 روطلا بناج ف حولت اهأرا نيح (ةوذج

 هملكف «يداولا ٍءيطاش دنع ُةيرغ هنم نميألا

 هانيندأ :يأ] يجن هانبرقوإل هادانو ىملاعت هللا

 ىنعمب ّيجنلاو .ةاّئملك ىتح ةلزنملا بيرقتب

 فيرشعلا بيرقت وه انه بيرقتلاف ,يجانملا

 نوبه ير اهو نميالاروُطلاَ اج نمد

 نكي 0 او اهل (67) ايي نوره هاحل امدح

 امينا 69 ايي الوس سر ناكودعولافِداَص
 جل . روم روج 7 كلا ُهّبَرَق نَم لاح ٌهلاح ٌتلثُم ؛ماركالا
 0 أو 60) اًيِضَرَم فير لنِعَناكَو ِةوكرلا ا هبرق نم ماع ار
 نيو قرادأو يمر هر دنعناكو َةَوّرلَأَو هاخأ انتمحر نم هل اًنيهووإ» :© 7 "0[هتاجانمل

 َنيِدلاَكِتلو © يعدم ُهَنَعَرَو 0 ىسوم نم ربكأ نوراه ناكر كاين َنوُراه ل ىلحأ ا ع حس هر 2س هاو
 ا ا ا ا 7000 5 هّتعافشو هلاؤس انبجأو : يأ نوب هل بهوف

 1 و : جون حمانلمحْنَمصو ماء يرد منيل نيمو معنأ ١ يف رخو :ه4 أين هادامجف هبعأ ف
 دعولا قداص ناك هنإ ليعامسإ باتكلا

 ىلع ىللاعت هللا نم ءانث اذه 4ًيبن ًالوسر ناكو

 0 ا 1 لس ع م ده

 0 0 مرا :ر3 نمو
 7 < 3-2 َّ ص ص َّثو 1

 ًّكَء رع اس حرس 700 هه مو 221 ع دعولا قداص ناك هناب ؛ زاج ١ برع

 0 ا نم هللا ءاَش نإ ينُد 5 ٍِظ :هيبأل لاق هتك
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 سل َنوُْح ديك 1و سلس َلعَكوَنَما َءوَباَتنَماَلِإ ) الوسر ناكوز .دلعولا يف قدصف «6نيرباصلا
 ىلع ليعامسإ فرش ىلع ةلالد اذه يف 4ًيبن
 طقف ةّوبنلاب هفصو امّنإ هّنأل ,قاحسإ هيخأ
 ةاكرلاو ةالصلاب ُهّلهأ ٌرمأي ناكوط :ةه
 ءانثلا نم ًاضيأ اذه «ًايبطرم ِهّبر دنع ناكو
 ىلاعت هللا لاق اي «ةديمحلا ةفصلاو ليمجلا
 كّلهأ ْرُمأوإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّيبنل
 يف رك ذاوإ» :085 «اهيلع ٌربطٌَصاو ةالصلاب

 ُةئاَهَمََدَعَو ىَّلاِنْدَعِتَنَج () اكن نوبل
 00 موه

 ملم اوله َنوُعَمْسجال (7) ايمو دعو 1

 نثر ىأَاَك ان 60يوم لَو
 َنواَمْوَكيَرمابَِلِْدََمَو © نصين مانا

 هر 2707 كد ا ا هه #آ آ 7 هيلع ءانثلاب ىلاعت هركذ « سيردإ باتكلا

 © اًيسكيرن كَمَو كلذ ب رببامو انفلخامو انيريأ ُةانعفروإط :ها/ 4ًأَيبن ًاقيّدِِم ناك هنإ»
 ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا يفو 4ع ًاناكم

 نكلا
 جارعملاو ءارسإلا ةليل هب رم ملسو هلاو هيلع هلا

 جون عم انلمح نممو َمدآ ِةَيَرُ نم نييبنلا َنِم مهيلع ُهللا َمعنأ نيذلا كنلوأإل :88 ىسيع عفر ك تمي ملو عفر ُسيردإف .ةعبارلا ءامسلا يف وهو
 تايآ مييلع ىَلْت اذإإ» «عسيلاو سنوُيو طول نم «انيبتجاو اَنْيَدَه نَمِموإط «مدآ مهعمجي ناك نإو مهّباسنأ قرف «ليئارسإو مهاربإ ةّيرذ نمو

 8 ةميظعلا معلا نم هيف مهام ىلع ًاركشو ًادمح ةناكتساو ًاعوُضح مهترل ودجس هللا مالك اوُيس اذإ ءالؤه ايكو ًاَدَجَس اوُرَخ ٍنمحرلا

 نبذل دامع اهّنأل «عيضأ تابجاولا نم اهاًوم امل مهف ةالصلا اوُعاضأ رخأ نورق مهفلخ «ةالصلا اوُغعاضأ ٌفْلَخ مهدعب نم فلخفإل

 نم الإ» : 6١ رعقلا ديعب متهج يف داو يف ًارشو ًانارسحخ يَ َنْوَقْلَي فوسفإل اهم ٍوضرو ايندلا تاوهشب ىلع اولبقأو «تاوبشلا اوُعبتاوإ»
 اهلبقام بحت ةبوتلا نأ كلذو «(ًائيش نوملظُيالو ةئحلا نوُلخدي كتلوأفإ هتبقاع ٌنيسحيو هّئبوت لبقي هللا نإف «ًاحاص لمعو ّنمآو بات

 ناك هنإإ ءمهعامإ ةوقو مهناقيإ ة ٍةّدشل كلذو «هوأرامو هب نونمؤوي يذلا بيغلا نم يه «بيغلاب ُهدابع ُنَمحرلا َدَعَو يتلا ندمت ٍتانجإ 5
 مهلو ًامالس الإ ءايندلا يف ام هل ىنعمال هفات طقاس مالك ايف سيل 4أوغل ايف نوعمسيالإل :57 هتوبثو كلذ لوصحل ٌديكأت 4َيتأم ُه ُةَدعو

 نم ُتروُن يتلا تلا كلتإ» : 5 ًادبأ رون يف مه لب «ليل ةنجلا يف سيل هّنأل «تاّيشعلاو تاركبلا تقو لثم ين كاّيشَعو ٌةركب اهيف مهقزر
 هللا لوسر نأ كلذو 4َكّبر رمأب الإ لّوتناموإ» 3535 ءاّرضلاو ءاَرّسلا يف هلل نيعيطملل يه اهتفص هذه يتلا ةنجلا هذه أبقت ناك نم انِابع

 «انفلخاموإ ايندلا رمأ نم انيديأ نيبام هلإ» .ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟«انروزت مث رثكأ انروزت نأ كعنميام» :ليربحل لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 .ك(اييست كبر ناكاموإ» نيتخفنلا نيبام كلذ نيباموإ» ةرخآلا رمأ نم

 ./"./9ج يناكوشلا مامالل ريدقلا حتف )١(



 سم ىو وس 6 لو 0 م م م سا م

 وي لمع طِصاوه ديعاف امهديامو ضرالاو تاونمّسل اَبَر

 ول

 َفْوَسَلٌتِماَم اَذ أ نضل لوقيو (0) اًيمَسْول ءاَعَتْلَه

 لبنان تو الار كح زيالَوأ ا يح 07 انيَحجَرخ 1

 تل هت كير 9 كيس َكْيَرَلَو

 2 اًيْمَهَجَلَوَح درو

 ديل منا نختلف ©) عودت ُدَمَأَحْمَأ ةعيش

 َكيَرْلَعَنك هر ْكسَمِنِإَو © ايل

 تيدر( قيم (© يقتات
 اورفكَس دلالات سيباَتميَءْمِهتَلَعَلتاَدإَو 7 اًتِجاَبف

 507ه نَسَخ ُهَسْحَأَواَماَقَمْرِيَحِنِإَفب ملة اوثماءَنتِ

 نَمّلَف 9 089 اةرواثتأ نسخ مْهِوَءني مُهَلَم اكل

 نودع مورا َدِإكوَح ادم ملدا درَبلد َةَلََصلاف ناك

 اَناكَك يسوم وهوَم توكلعيسمةعاَصلاَمِإَوَباَدَعْل ام

 0 أ ُهَفاَدِِرَيَو © اًدنج ُفَعْضأَو

 0 اَدَرَمْررَسَو ابو َكَيَرَدنتَْح ثَسلَصلا ثابتا
 نك

 امهنيبامو ضرألاو ٍتاومسلا ٌبرإ» :
 ؟4ّيمس هل ُملعت له هتدابعل ُريَطْصاو ُهديعاف
 هلئمك سيلال] ؟ًامبش وأ الثم ٌبرلل ملعت له
 ٌتِمام اذئأ ُناسنإلا ٌلوقيوإ» :55 [عيش

 ناسنإلا بجعتي !؟4«اّيح جرخأ فوسل
 ركذي الوأ» :]/5 هتوم دعب هتداعإ دعبتسيو

 ؟4ًائيش كي مو لبق نم هانقلخ انأ ُناسنإلا

 ,ةداعإلا ىلع ةءادبلاب [هدابعل] ىلاعت لدتسي

 ةديعي م قلخلا أدبي يذلا وهوؤل :ىلاعت لاق

 َكُئَرَوَفل 54 هيلع ٌنوهأوهو

 كرابت ٌبرلا مسقأ 4نيطايشلاو مهترشحتل
 مهرشحي نأ ٌدْبال هنأ ةيركلا هيسفنب ىلاعتو

 لوح مِهَنَرضَحُنل مثإ» مهتيطايشو اعيمج
 :ىلاعت هلوقك ءَادوُعُق :ينعي «ًاينج + متهج
 نعزننل مثل :58 4ةيئاج م َك يظل

 ىلع ٌدشَأ مهيأ» مآ 03 نم «ةعيش

 يف مهؤاسؤرو ةمأ لك ةداق مهو 2 نحرلا
 ىلوأ مه نيذلاب ُملعأ ٌنحنل مثإط 7١: ّرشلا

 نم قحتسي نمب ملعأ ىلاعت هن (ًاْليص اهب
 نمو ءاهيف دلخُيو منهج رانب ٍلصُي نأ دابعلا

 مكنم نإوطظ :9/لا١ باذعلا فيعضت قحتسي

 نع «ًايضقم اتح كّير ىلع ناك اهذراو الإ
 ءطارصلا ًاعيمج ّساَتلا ُدرَي) :لاق دوعسم نبا

 نع نوردصي مث راثلا لوح مهمايق مهدوروو
 قربلا لثم رمي نم مهنمف «مهامعأب طارصلا
 لثم ري نم مهنمو «عيرلا َلثم ري نم مهنمو
 نم مهنمو ؛ليخلا دوجأك ري نم مهنمو «ريطلا
 يجنن مثإ» :,/7 ثيدحلا «لجرلا ودعك ّرمي
 اذإف .4ًاج اهيف نيلاظلا ُرَذَنو اًوَقتا نيذلا

 انئايآ ميهيلع يل اذإوو» :/* مهلامعأ ردقب نيقتملا نينمؤملا ىلاعت هللا َِ ءةاصُعْلاو رافكلا نِم طقس نَم طقسو راتلا ىلع مهلك قئالخلا َر 7
 نيرختفم اونما نيذلا نع نولوقي «َيِدَن نسخأو أ أماقم ٌريخ نيقيرفلا يأ اونمأ نيذلل اورفك نيذلا لاقإل ةَجحْلا هيب ةلآلّدلا ًةرهاظ «تانّيب
 نم ةّمأ نم , ِنْرَق نم ْمُهَلبق انكلهأ كوإط 0/5 ايولث نسحأو ًروُد عفرأو لزانم نسحأ مهّنأب لطابلا نم هيلع مهام ةحص ىلع نيجتحمو مهيلع

 يف ناك نَم نقط :ا/ه ًالكشأو رظانمو ةعتمأو ًالاومأ ءالّؤه نم نسحأ اوناك «أايئرو ًاثاثأ ٌنَسْحَأ مه مهرفكي مهانكلهأ دق نيبذكملا

 هبيصي «تاذعلا اَمِإَف هلجأ يضقنيو ُهّبر ىقلي ىتح هيف وه ايف نمحرلا هلهمأف َأَدَم ُنمحرلا ُهل ُهُدْمَيَْفط نيكرشملل دمحاي لق :ةلالضلا

 ىدنلا نسحو ماقملا ةّيريخ نم هب اوجُيتحاام ةلباقم يف 4ًأدنجج فعضأو ًاناكم ٌرش وه نَمإ ٍذئئيح 4نوُملعيسفإط هينأت ةتغب «ةعاسلا اَمإوإط

 نيدتهملا ةدايزب هناحبس ربخأ هيلع وهام ىلع ُهُثدايزو هيف وه ايف ةلالضلا يف وه نَم ّدادمإ ىلاعت ٌركذ ال «ّىَدُه اًوَدَتْها نيذلا هللا ٌديزيوإ» 5

 ةبقاع اَدَرَم ٌريخوإل ًءازج ريخ هللا الإ هلإ الو ربكأ هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبس :يهو 4ًاباوث كبر دنع ٌريخ تاحلاصلا تايقابلاوإط ءٌىدُم

 .اهبحاص ىلع ًادرمو

 يردأ الف (اهدراو الإ مكنم مكنم نول :لجو رع هللا لوق ٌثركذ ينإ :لاق «هيكيي اًسع هتأرما هتلأسف ةحاور نب هللادبع ىكب :لاق مزاح يأ نب سيق نع قازرلادبع ىور ١ :ةيآلا

 ميفف :لاق ءال :لاق ؟اهنع ٌرداص كّنَأ كاتأ له :لاق «معن :لاق ؟راّثلا دراو كّنأ كاتأ له :هيخأل لجر لاق :لاق يرصبلا نسحلا نع كرابملا نب هللادبع لاقو .ًاضيرم ناكو .ال مأ اهنم وجنأ

 /1/9ج ريثك نباأ ٠ .[باسحلا دعب راّثلا نم ةاجنلاو هاقلن موي وفعلا ىلاعت هللا لأسن] .هللاب قحل ىتح ًاكحاض يثُر امف :لاق !؟كحضلا



 لاقو انتايآب ٌَرفك يذلا تيأرفأإل

 نب صاعلا يف تلزن 4أَدلَوَو الام ٌنييتوأل
 هّثيتأف نيد هيلع يل ناك :بابخ لاق «لئاو

 ثُم اذإ يّنِإ ءكيضقأال :لاقف ءهنم هاضاقنأ
 :,//8 كّتيطعأف ٌدلوو لام يلو ينتثج ُتنعُب م
 لان اذه ىلع ٌر ٌراكنإ ؟4#َبيغلا غلطأ»

 ىلع ىّلأت تح ةرخآلا يف هلام ٍملعأ : يأ
 ذا دادي نمبرلا دنع ّدحتا ومأ»

 هللا دنع ٌدهع هل ةمايقلا موي :ينعي ؟ادلووأ الام

 اهلبق امل حدر 4الكإ :9/8 ؟كلذ هيتويس

 نم #لوقيام ٌبتكسس» اهدعب امل 2
 هللاب هرفكو هاّنمتي امب هسفنل همكحو هبلط
 3 ةرخآلا يف أدم ب باذعلا نم هل ُةمنَو»
 نم 4لوقيام هئرتوإ» 3 هللاب هرفك

 اي «لاقام سكع هنم هبلسن ءدلوو
 ٌلياق هعبتيال دلو الو هل َلامال «ًادزَف
 ةلآ هللا نوُد نم اوُذحتاوط 8١: ريثكالو

 ءاهنورصنتسيو اهب نوٌرتعي 4ع مهل اونوكيل
 :87 :اومعز !؟ رمألا سيل هنأ مهربخأ مث

 ةمايقلا موي «مهتدابعب نورفكيس ًالكإ

 ميهف اوّتظام فال اذ مهملع نونوُكيوإ»

 ٍِ نيطايشلا انلسرأ انأ َرَث ملأ :*

 ىلإ مهضّرحُتو مهموغُت 4 مهّزؤت نيرفاكلا
 «مييلع لجعت الفإ» :84 هللا يصاعم
 مهرخؤُ اغإ 4(ًاَدع مه ُدُعَن افإإ دمحاي
 هللا باذع ىلإ نورئاص مهو ٍدودعم ,لجأل

 4ًادفو نحرلا ىلإ نيقتلا رشحت موي :6
 مه : :يأ ءانابكي نومداقلا مه :ٌُدفَولاو

 قوسنوإ» :85 هيلإ ٍدوفوم ريخ ىلع نوُمِداَق
 مهّضعب نونمؤملا ٌعفشي [؟ ؛مه ٌعفشي نم مه سيل «ةعافشلا نوكيمعالا» :41/ ًاشاطع راثلا ىلإ ًافنع نوقاسُي «أادزو متهج ىلإ نيمرججا

 معز نَم ىلع ٌراكنإ اذه 4أدّلَو ُنمحرلا ّدحتا اولاقوإل : 4 اهقمحب مايقلاو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وهو «أدهع نمحرلا دنع ٌدحتا نمالإ»ا ٍضعبل

 قشدتوإ» َنققشتي «هنم َنْرَطفتي ثاومسلا ٌداكتإل : 9١ ًايظع أذ ائيش مشتج دقلإل : 48 ًاريبك ًاًولع كلذ نع هّرتتو سّدقتو هللا ىلاعت كلذ

 4ادّلَو ,نمحرلل اعد نأ : 81 هتاحبس ٌبرلل ًاماظعإ مدآ ينب ةرجف نم ةلاقملا هذه ّنهعامس دنع كلذ نوكي داكي اذه ٌلابحلا ٌرختو ضرألا

 ءفكال هّنأل هتمظعو هلالحل هب قيليال «ًادلَو ّدختي نأ ٍنمرلل يغبنياموإل : 8” (مييفاعُيو مهقزري وهو ًأدلو هل نولعجي مهْنِإ» :نيحيحصلا يفو

 هل أرقم ةمايقلا موي ينأي وهو الإ :يأ] «ًادبع نمحرلا ٍتآ الإ ضرألاو ٍتاومسلا يف نم لك نإإف : 48" هل ٌديبع قئالخلا عيمج نأل «هقلخخ نم هل

 ةمايقلا َ موي هيت مهلكر» :8© ةمايقلا موي ىلإ مهقلخ ذنم مهّددع ملع دق ة 4(اذع مهّدَعو مهاصحأ دقلإ» 35 [اليلذ ًاعضاخ ةيدوبعلاب
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 فوك امتش سالك © عفوك
 يكل و سرر © اًدضْيَ
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 يقال همس وكيت( هزت
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 َمَحَأَدَقَل ( اربع نحيف لإ ٍضْرالاَو توم 9

 © يفوت مهي و 2 09 اًدَعَمُهَّدَعَو

 .ًادحأ ملظيالو ةّر ةرذ ملظيال يذلا لداعلا وهو «ىاشي امب هقلخ يف مكحيف هل كيرشال م هدحو هللا الإ ريجمالو هل رصانال 4يًادْرَق

 نم مدقتام كل هللا رفغ دقو ءايبنألا متاحخو هللا لوسر تنأ دمحاي :نولوقيف ينوتأيف» :نيحيحصلا يف ةعافشلا ثيدح يف ى0/ :ةيآلا

 ُتفشاو ُفطْعُي ْلَس ءكسأر عفرا دمحأي :لاقُي مث «يلبق راحأ ىلع هحتفي مل كيش هيلع ءانثلا نس هدماحم نم لع هللا حتفي ما ؛يترل ًادجاس عقأف «شرعلا تحت ينآف قلطنأف ؟هيف ننام

 نم كلذ ىوس ايف سانلا ءاكرش مهو ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم مهيلع ٌباسحال نم كتمأ نم لحدأ دمحاي :لاقُيف .يتمأ ٌبراي يتمأ ٌبراي يتمأ :لوقأف «يسأر عفرأف ؛ٌعفشُت

 /4غه- 444/4ج بيغرتلا/ .!!«ىَّرْضُبَو ةكم نيب اك وأ ٌنَجَهو ةكم نيب ب !؟ ةنحلا عيراصم نم نيعراصملا نيبام نإ هديب يبسفن يذلاو» :لاق مث «باوبألا

 لإ ىرتآلأ «كّبر ىلإ انل عفشا «رخأتامو كبنذ



 «ٍتاحلاصلا اوُنِمعو اوُنمآ نيذلا َنِإإَل انك
 ةعيريشلا اهتعباتمل لجو ّرع هللا يضرت يتلا
 سرغي 4و ُنَمحرلا مه لعجيس#» «ةّيدمحملا

 ةٌّدومو ةبحم نيحلاصلا هدابع بولق يف مهل

 ةحيحصلا ثيداحألا كلذب تدرو دقو

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ْنَأ دمحأ مامإلا ىور
 اعد ًادبع ٌبحأ اذإ هللا ْنِإِ) :لاق ملسو
 ًانالف ٌبحأ يّنِإ ليربجاي :لاقف «ليربج

 يف يِداَنُي مث :لاق «ُليربج هبحُيف :لاق هج
 :لاق ٌةوُبِجَأف ًانالف ّبحُي هللا نإ ءامسلا لهأ

 يف ٌلوبقلا هل عضوُي مث «ءامسلا ٌلهأ هّبِحْيف
 4ةانرَسَي امنإفإ» :941/ ثيدحلا «ضرألا
 ناسللا وهو دمحماي «كناسلبإ نارقلا ينعي
 «نيقتملا هب رش حيصفلا ينرعلا

 هب رِذنتو)» هلوسرل نيقّدصملا هلل نيبيجتسملا

 نولئام مهف ّقحلا لع نوُميقتسيال أذ ًاموق

 رجافلا ٌباذكلا مصخلا :ٌدلألاو .لطابلا ىلإ

 مأ نم «يرق نم مهلبق انكلهأ مرإ) 4
 راحأ نم مهنم سحبت لهإط هللا تايآب اورفك
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 (9 اَرْك 20-0000

 007 نطل
 ةِيطَرلا يشَلاوَلاو
 سا 1

 5 ِتاوَلاَو صر َق لح نَمَم الزي (1) ىَبحَنَمَل
 قامو توسل امم 9 ىوتسأش رمل لع لآ متل
 لَوْ رَهَجِنإَو () ىَّنل ًاَتَحَحاَمَو 2010 "امو ضرألا

 وأ ًادحأ مهنم ىرت له «ًازكر مهل ٌعمست وأ مسالا ةلرخلا هلال 7 217 لم ملحن

 مقل نكرر رس فص ٠ رات ذإ (©) قو ُثيِدَح كدت َعَو () قنتفل
 ل ظاوصوص يفي إعلام ثَسَساَءَنَِوبْحَمآ د! َلاََ
 ملل نام يام قتلا يفضل 0 ىلا َكعدَلوأ
 ده درا قلوب سيم )فوط سدقملا د اولا نكت لحام َكيرأَنأَلإ

 هلعج نكلو ٌءاقش هلعجام هللاو ال :يأ .ةيآلا

 ةركذت اّلإإل : ةّندملا ىلإ ًاليلدو ًارونو ةمحر
 ضرألا قلخ ْنُمِم ًاليزنتإ» :4 ُهَمارَحو هلالح هيف هلا لزتأ ركذ وهو هللا باتك نم عمس امب لجر ٌعفتنيو ٌركاذ ٌركذتيل «يىشخي ْنَمْل
 ,شرعلا ىلع نمحرلا# : © ءاشيام ىلع رداقلا هكيلمو ٍءيش لك ٌبرو كّبر نم ليزنت وه دمحماي كءاج يذلا نارقلا اذه «ىلُعلا تاومسلاو
 ٌرارمإ ءفلسلا ةقيرط ىلع [تافصلا تاياو تاهباشتملا تايآلا] يف ملمألا كلسملا نأ /ه 4 ةيآ/ فارعألا ةروس يف مالكلا مدقت « ىوتسا

 امبنيبامو ضرألا يفامو تاومسلا يفام هل» :5 ليثمتالو ليطعتالو هيبشتالو فيرحت الو فييكت ريغ نم ةئسلاو باتكلا نم كلذ يف ءاجام

 اب ىفخأامو ؛هسفن يف مدا نبا هّرسأام ملعي «ىفحخأو ٌرّسلا ُملعي هنإف ٍلوقلاب ٌرهجت .ثإوإ : ا/ هتدارإو هتضبق يفو هكلم ٌعيمجلا ؟ىرثلا تحتامو
 ىسوم ةّصق «(ىموم ٌثيدح َكاتأ لقوإل :4 ىلع ٍتافصلاو ىَتْسُحْلا ءامسألا وذ وه «ىتسُحلا ءامسألا هل وه الإ ةلإال هلال :8 هلعاف وه
 ّدِجأ وأإ» ران نم بابشب *سبقب اهنم مكيتآ يلعل ًاران ٌتسنآ ينإ» مهرشبي ر (هلهأل لاقف ًاران ىأر ذإظ : ة١ هيلإ ! يحولا ءادتبا ناك فيكو

 كبَر انأ ينإ» : ١١ 4ىسوماي يدون اهنم برتقاو رانلا (اهاتأ اًملفإ» ١١: [قيرطلا لضأ دق ناكو] قيرطلا ينيدهي نَم 4ٌىَدُه راَثلا ىلع

 .يداولا مسا :ٌىوط «ٌىوط ٍسّدقملا يداولاب َكَنِإ كيلعن علخاف

 الا

 هبحيف :لاق «هبحأف ًانالف بحأ يْنِإ ليربجاي :لاقف «ليربج اعد ًادبع ٌٍّبحأ اذإ هللا ند :لاق هُم يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ٍينأ نع دمحأو ملسمو يراخبلا ىور 45 :ةيآلا

 ضخبأ ينإ ليربجاي :لاقف «ليربج اَعَد ًادبع ضغبأ اذإ هللا ْنِإو «ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث ءءامسلا لهأ هبحيف :لاق ءهوبحأف ًانالف بحي هللا نإ :ءامسلا لهأ يف يف يداني مث :لاق «ليرج

 /1 9/7 ج ريثك نبا| .«ضرألا يف ءاضغبلا هل عضوي مث «ءامسلا لهأ هضغبيف :لاق «.هوضغباف ًانالف ضغبي هللا ل :ءاهسلا لهأ يف يدانُي مث «ليربج هضغبيف :لاق «هضغباف تالف



 3 ةعيدازوب نم سانلا عيمج ىلع 4كترتخا انأوإ» :
 و « ىحوُي امل عمتسافإ» «هنامز يف نيدوجوملا

 ل ا ال00 تان - ان كنا نأ انأ يننإإ» ١: 5 كيلإ هيحوأام نآلا عمتسا

 1 11 ىلع بجاو لوأ اذه «انأ آلإ هلإ ال ُهّللا

 52021 ُ 5 لص «يركذل ةالصلا مقأوإ» ؛كيرش
 ل © ىيتقاعي ين ينعم ةنئك ةَيَتآ ةعاسلا ْنِإظ ©١: ينّرُكذتل

 َكَلَاَمَو اندر هوتميل سات نع اهثمتك 4اهفخأ ذاكأإلاهنم بال
 ىزجتل» «[ائافخإ يف غلابأ ُداكأو] قئالخلا
 اع كو َءاصَع َىَلاَ 6 ىَسوُمَي كسي لك يزجأل اهميقأ «ىعست امب سفن لك
 20108 01 0 ل نم اع كنّدصْيالفإ» :5 هلمعب لماع

 أل ورح ُبِراَتمايِفَِيَو ىيَسَص لعاب شع داحا باطخلا اذهب دارملا «اهب ُنمْؤُيال
1١ 

00 
 اَمْدُمَلاَت () ىَنَش ُهَيَحَىهاَد اهم 1609 سوشي بّذك نم ليبس اوعبتتال :يأ ؛نيفلكملا م

 0 هد ع هصا رام طعوس :3/ كلبتف «ىذدرتف اوه ٌعبتاوإ» ةعاسلاب

 كدي مُمْصَأَو ©) لوألا اَهَتَريِساَهَدِيِعْبَس تحلو ريرقت ٌماهفتسا| «ىسوماي كنيميب َكلتامو»

 و 7 مدح عام لع + را «اهيلع ًأكوتأ ياصع يه لاقإ : 18

 : ارا أور نما عر رح كلذ لع شهأوإ» يثملا لاح يف اهيلع دمتعأ
 3 0 قَطوت موو إبدأ 7 ىَربكل أَنِ اهقرو طقاسيل ةرجشلا اهب ّرهأ «يبتغ قا

 «ىرخآ برآم ايف يلو» يمنغ هاعرتل
 محو © 8 8

 هدقعلدعكو() كِرمأرَصَماإ) كردَص لن بر لاقإل ١84: ىرخأ تاجاحو عفانمو حلاصم

 2 : ّيه اذإف اهاقلأفط ٠١: 4ىسوماي اهقلأ
 نوره 0 لأن َمازو ل لعجاو(2) يلوعأ و هعمي فاس يف كرحتي ًاليوط ًانابعث تراَّص 4ىست َةّيح

 ناسخ
 َكميشك() قرئ مكَرْسَأَو (©) ىرأ -وبْددْسأ 2 ىنأ  ««قالو اهذخ لاقإ :؟١ ةعرسلا ةيغ 2 - حج ص سعه 0 0 59 5 . 83 0
 دق َلاَف (7) اًريِصبنيَسكَكَنِإ ([2) ارم كريو تلد َكَنِإ فحتالو اهذخ ىسوماي نأ ٌيِدوُن [هيلع 57 و ترم عيش لك علتبت اهآر ا اربذُم ىو هَ

+ 
 ل

١١ 
01 

 6 م هك سس سس دع سس 29 8 ىلإ َكَدَي ماو تحي نيسمأآلا نم

 © رخل أَهَرَم َكَتلعََتمْرََلَو (ي) نومك كلْؤُس تيتو ةيآ ِءوُس ريغ نم ًءاضيب جرحت َكجانَج
 3-3 لحدي نأ وهو ىسومل ٍناث ناهرب اذه « ىَّرخأ
 تحت ُهَمك لحدي نأ :يأ بيج يف ُهَدَي

 «لجو ّزع هّبر ّيقل دق هنأ ىموم ملعف حابصم اهّنأك ُهَدَي جرخأف .ىذأ الو ,صَرَي ريغ نم ِءوُس ريغ نمإ» ءرمق ةقلف هّنأك ًالألتي جرخي هدضع
 ٌبر لاقإل :3 © ىغيو «ىَقط هنإإ» رصم كلم 4نوعرف ىلإ ْبهذاإل : :؟ 4 ىَمظُْعلا 4ىريكلا انتايا نم كَّيِرْثل :77* :ىلاعت لاق اذهو
 ّآلإو «يرمأ يل ُرَسَيوط : 5 مهاغطأو ضرألا كولم مظعأ ىلإ هئعب ,مظع ٌرمأ هّنإف هب هثعب ايف ُةَردص ُهل حّرشي نأ هلأس «يردص يل خّرشا

 هناسل ىلع اهعضوف ًةرمحلا ٌدخأف ةرمجلاو ةرقلا هيلع ضرع َنيح غفالا نم هباصأ امل كلذو «يِناَسِل نم ٌةَدقُع للخاوإل : ”1 كلذب يل ةقاطالف

 «يخأ نوراهإ #0 هنع يجراخخ رمأ يف ىسوم نم”لاؤس اذه 4يلهأ نم ” ًاريزو يل لعجاوإ» : <” يمالك هقفي يك «يلوق اوهففي)» : "4
 كحبسن يكإ» : ما" يترواشم يف «يرمأ يف ةكرشأوإل : نب يرهظ 4يرزأ هب ذدشاظ :#"1 ذِمعاس َء َءىَبف ٠ .هل نوراه هيخأ ةدعاسم لأس

 تنك كنإإ9 :*ه ًاعجطضمو ًادعاقو ًاماق هللا ركذي ىتح ًاريثك هللا نيركاذلا نم دبعلا نوكيال :دهاجي لاق ,4أريثك كرك ذنوإ» :" 4 4ًريثك

 اَنتَم ذقلوإ» :"31 «ىسوماي َكَلْوُس تيتوأ دقإ» :هلأس ايف ىموم هلوسرل هللا 4لاقإ» :8 ةّبنلا اناّيِإ كئاطعإو انل كئافطصا ين «ًريصب اتي

 .نوعرف نم هيلع رذحتو هعضرت تناك نيح هَمُأ رمأ نم ناك ايف هيلع ِةّفِلاس ٍةمعنب هل ”يكذت «ىرخأ ْةَرَم ٌكيلع

 .«كلذ لإ اه ةرافكال ءاهّركذ اذإ اهّيْلِصُي نأ اهتراّمكف اهيسن وأ ٍةالص نع َماَن ْنَم» هيَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع امهيحيحص يف ناخيشلا ىور ١ 4 :ةيآلا
 ١/ 4 4/5ج ريثك نبا/



 :يأ] «ىحويام َكَمأ ىلإ اتيحوأ ذإإ» 8 مك
 «توباتلا يف هيفذقا ٍنأإ» :"8 [عاهانمهلأ

 هيف هعضت مث هعضرت تناكف توبات هل ٌبذحتاف

 مايرد لصانب لاكش, للا ٠ تيأووعو فود دخلا يف هلسرتو هيف هعضتف ميلا يف ِهيفِذقاف 200 اولد هفؤوس عجلة | ار م يرعم  ةوعر ىرجم
 يف َدِلُو دق ناك هنأل هولتقي نأ هئامو نوعرف هم :أَوتَسْدِإ 9 بع 3 2 ُةَّنَصَع كَم

 «ميلا هقِلْيلفَ) ىدالوألا اهيف نولتقي يتلا ةنسلا 7 7 رج ع 7 سا

 بهذو اهنم ٌتلفناف َلبحلا طبرتل ةرم تبهذ ردك فكي نم 1ع لدلَه ل

 :ميلاو [نوعرف رصق لحاسمي هُم مِيلا] هب 22020000 2 2 304 00001 5و ا

 ةذخايإ» ء[همظعل لحاسلاب هنع رّبع «ربنلا 2 َنيْنَم له 528 م 2

 الإ ىَبرُي الأ هللا مكحف «هل ٌودعو يل ٌرُدَع 57 2

 اينئالو قي 0 9

 م
 هم ضرس يع رص 2 هم ع هس مس لس ع

 هذقأف ٍتوباتلا يف هيفِذكأنأ جويا كيك ِإامَيحَوَأَذِإ .٠
 خس 8 لص رس رس تت - 2

 هتيم عم هماعطب ىذغُيو نوعرف شارف ىلع

 َكيلع تيقلأوإ» :ىلاعت لاق اذهو هل هتجوزو 010
 انّيلإل قلتو قطو للمتل ) كيف

 نلعب 00 2س

١ 0 0١ 

 لوطعأَح دلل اس س1 وتو

 رج

 «كّبحُي هتلعج كودع دنع «يتم ةّبح

 :يأ] هللا نيعب ىئرث «ينيع ىلع َعتْصْفاوط
 «ينيع ىلع نالف اًدغ :برعلا لوق نم فهتبكم

 يبن ذإ» 46 0[ ينم ةبحملا ىلع :يأ

 ةلفكي نم ىلع مكلذأ له لوقف َكّمخأ
 ال كلذو 4اهثيع رقت يك َكَمأ ىلإ َكانعجرف
 عضارملا هيلع اوضرع نوعرف لا دنع رقتسا
 نم ٌعضارملا هيلع انمّرحوإل :ىلاعت لاق ءاهابأف

 ىلع مكلدأ له :تلاقو هنخأ تءاجف «لبق

 ىلإ اهعم مهو هب تبهذف ؟ةرجألاب هعضري نَم
 ءاوُحرفف هلبقف اهّيدث هيلع ٌتضرعف همأ
 :ىلاعت لاق اذه يفو ؛هعاضرإ ىلع اهورجأتساو
 66 0 ع 0 9 اهليع رقت يك َكَمُأ ىلإ كانعجرفإ

 ١
6 

 ا. رم

 ا 6 00
 مي

5 4 7 3 
 00 اال

 ينعي (أَسفن تلعقوإ .كيلع «نرحتالو 5

 ا َكاّنتفو ّمغلا نم كانّيجنفط يطبقلا

 مثإ» ةّدْملا تهتنا ىتح هربص ىلع ىعري هئلمو نوعرف نم ًاَراف 4َنْيْذَم لهأ يف َنيِنم َتقبلفإ .[ةلاسرلل ٌتحلص ىتح ًارابتخا كانربتخا :يأ]
 كوخأو َتنأ بهذاإل 5 ءاشأ م يسفنل ًالوسر كّتيبتجاو «يسفنل َكتعنطصاو# :4 ١ ةوّبنلاو ةلاسرلا ردق ىلع 4 ىسوماي ٍرَدَق ىلع َتكج
 ُهَلَعل اني ًالوق هل الوقق)» : 4 4 اصعو َربجتو دَرَم (ىغط هنإ نوعرف ىلإ اًهذاإل : 4 افعضتالو اَِبتال 4يركذ يف اًيتالوإ» يتازجعم 4يتايآب

 «ىَعطَي ْنأ وأ انيلع طرفي نأ فاحت انإ ابر الاقإل : 4 نيللاو ةفطالملاب الإ نوعرف بطاخيال نأ َرِمُأ ةميظع ةربع هذه (ىشخي وأ ٌركذتي
 كبر ًالوسر انإ الوقف ُةاَيِتفظ : 407 ء يش كرمأ نم لع ىفخيالف «ىرأو ٌعمسأ اًمُكعم يننإ افاختال لاقإ» 5 ةبوقعلاب امههلإ ردبي نأ ناينعي

 ٌتععبتا نإ كيلع مالسلا ىلا عب ٍنَم ىلع ٌمالسلاوإ» كبر نم ةزجعمب 4كّير نم ةيآب كانتج ذق مُهئَذعتالو ليئارسإ ينب انعم لسرأف
 نمف لاقإل :4 4 هتعاط نع ىّلوتو هللا تاياب بذك نم «ىّلوتو ٌبَّذك نَم ىلع ّباذعلا َنأإل ُ هللا انربخأ «انيلإ يحوأ ذق انِإإظ :48 ىدملا

 هحلصُيام قلخ يذ لك ىطعأ 4هَقْلَخ ءيش لك ىطعأ يذلا انّير لاقإل 8٠: هفرعأال يّنإف وه نَم كلسرأو كئثعب يذلا ؟«ىسوماي اًمكُبر
 ؟4ىلوألا ٍنوُرَقلا ّلاب امفإ نوعرف لاقل 8١: [هحكنمو هنكسمو هبرشمو همعطم ىلإ قولخم لك ىده :يأ] قئالخلا ىده «ىده مثإل
 ؟مهلاب امف :يأ للا اودّبعي ل نيذلا ىلوألا نورقلاب ّجتحا

 ./؟”0/9ج يناكوشلل ريدقلا حتف )١(



 0 هوي اب «يتر دنع اهملعإط ىسوم هل 4لاقإ» : 5
 ًُ ميهلع طوُبضم هللا دنع مهلمع نإف

 6 سلوق ُرِصَبلَب تكد َقَرَدسهمنِعَ 0 حوللا وهو # باتك يفإل مهلمعب مهيزجيسو
 5 حرص سس سس رس رس عسر 2ع حرص رب راس ل َلَحَح 0 يبر لضيالا» لامعألا بباتكو ظوفعملا

 اال سافل كاوا سيلك لعج ىلا :ه# هثوفيالو ءيش هنع ٌدشيال « ىسيالو

 وُ 7 ٌّىش ِ اب ناو وياَحرْخَم كمل كلسو ًادهم ضرألا ْمُكل لعج يذلا
 2202111 اوف ىسوم مالك ما نم اذه البس اهيف مكل
 ا لَكَ ذااوعراو 7 هنع نوعرف هلأس نيح لجو ّزع ُهّبر هب َفَصَو

 ع 9 2-2 1 مم هم ًاجاوزأ دب انجرخأف عام ءامسلا نم لزنأوإ»

 دقو( رغ ءرخأ ةرات رحنا هنو 2 اًرهزاو الكل :04 «ىقش ٍتابن نم
 اًنَحِرْخُبِ انتَ َلاَ 60 دَأو ب دكه اهل انتي هس راقلاو تاتابنلاو عورزلا هذه نم «(مكقاعنأ
 رَ 2 6 2 1 يلوألا» تالالد «تايآل كلذ يف ْنإ»
 ِهويدمٍرْحِس كلَبَيْإن ف 9 ىمومني كرحس هاَِضَرَأ نم هلإال هنأ ىلع «ةميلسلا لوقعلا يوذل «ىَهّنلا
 م ته د ره ص 48 انقلخ اهنمإل 6 هاوس بر الو هللا الإ

 انكم حن تمأتلَو نوفل ال اًدِعوَم كئيب انسي لع نم قولغ مدآ مابأ نإ 5ؤدبم ضرأألا نم

 0 م نعاس م نص

 يش آرت :نأووسْلا موي مكدِعْوَملاك() قوش" دوبع لو دج ضو هي
 00 َى 7 212 0 ا 5 «ىرخأ ٌةرات ْمُكَجرخن اهنموإ» «مثيلبو مم
 مهل لاق 0 قه مديح َعَمَجُف نوعرفكوتف ىلإ باطخلا داعز :95 نوجرخت ابنمو
 دم 5 9 رس حس م حرس انتايآلج نوعرف ينعي «هانيرأ دقلوإ» [مدقتام
 كحق مكونا ءاوذما ىو وسوم ًايكيو ًادانعو ًارفك اًهاَبأ «ىأر َبِّذكف اهلك

 اوسأو زمني مشرع ركع 6 قرف ِمَباَحدَيَو انا نب انعش اسجأ لو ه١
 نيح [كلذ نوعرف لاق] 4| ىموماي كرحسب

 0 هاير نرسل ن 0 تراصف اًصعلا ءاقلإ يهو ؛ىربكلا ةيآلا هارأ
 51 10 همس تحرس 38 هحانج تحن ص ١ ُهَدَيو ءأيظع انابعت

 6 1 ا 200 ع نحن ُةُفلخُنال ل ادعم كتيو اتي لعجاف هع
 ءكرحس لثم أرحس اندنع ْنِإف «تنأالو

 4 :يأ] 4«ًاوُس ًاناكمإ» تنأو نحن ًاموي لعجاف
 «ةنيزلا موي مدعوم لاقإ» :88 [ايوتسم

 كلذ يف نئادملا نم ةرحسلا ٌعمج «ىتأ مث مث ُةذيك عمجف نوعرف ىلوتفإل 6٠0: راهنلا ةوحض نم حض سانا َر ٍرشحُي نأوإ» مهديع موي وهو
 املا قئاقحال ًءايشأ داجيإ | مكلامعأب ساّئلل اوُليخُتال «ابذك هللا ىلع اورتفتال مكليو ىسوم مهل لاقإل اج ًاقفان مههف رحسلا ناكو «نامزلا

 «مبنيي مهّرمأ اوُعَراسفط :57 :4ىرتفا نَم باخ دقواظ ل ةّيقبال ًاكاله ةبوقعب مككلبي «باذعب مكتحسُيفإط هللا ىلع متبذك اوئوكتف

 ايف اًوَجانت ىوجنلا اوُرَسَأول ءرحاس وه لب :لوقي ٌلئاقو يبن مالك وه امّنِإ رحاس مالكب اذه سيل :لوقي ٌلئاقف منيب ايف اورجاشتو اوفلتخا
 نارحاس هاخأو لجرلا اذه نأ نوملعت : :مهنيب ايف اولاق «امهرحسب مكضرأ نم مكاَجِرخُي نأ ناديري ٍنارحاسل ٍناذه ْنِإ اولاقإل : 17 مهنيب
 ءرحسلا يهو «ةقيرطلا هذهب ناّدبتسيو 4 ىلا مكتقيرطب ايقذيوإ» ,سانلا ىلع ايلوتسيو مابلغي نأ مويلا اذه يف ناديرُي ءرحسلا ةعانصي ناملاع

 اذه اوُبِلغتو راصبألا اوُريبتل ةدحاو ةّرم مكيديأ يفام اوقلأو مكلك اوُعِمتجا «افَص اوتئا مث كديك اوعجأف : 5 4 امهيلإ ساّنلا هوجو نافرصيو

 .ةميظعلا ةسايرلا لانيف وه اّمأو «ليزجلا ءاطعلا كلملا اذه اندعو دقف نحن اَمَأ ,هنمو اَنِم 4ىلعتسا نَم َمويلا ٌحلفأ دقوإ» ءهاخأو

 ٌلتقو ءٌرحسلاو هللاب ُكرشلا» :لاق ؟َّنّهامو !هللا لوسراي :اولاق «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لاق هل هيَع ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يلأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا ىور ٠ :ةيآلا

 نب نارمع نع دّيج دانسإب رازبلاو نسح دانسإب يناربطلا ىورو «تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو «يفحزلا ٌموي يلوتلاو متتيلا لام ذهل أو ءابّرلا ٌلكأو قحاب الإ هللا مّرح يتلا سفنلا
 وأ هل َنّهكُت وأ [بيغلا ملع ءاعدا يأ] َنّهكت وأ [مهقّدصف هل ساّلا مءاشت يأ] هل َرْيْطُت وأ [ءينلاب مءاشت يأ] ريطت نم اثم سيل» : كف هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نيَّصُح

 /؟ 4 - 50/4ج بيغرتلا/ .«هفَم دمح ىلع لزنأ امب َرفك دقف لاق امب هقّدصف انهاك ىّنأ ْنَم» :لاق هَ يبنلا نع هللادبع نب رباج نع دّيج دائسإب رازبلا ةياور يفو .ههل ٌرِحَس وأ ءَرحَحَس



 َلاَق كو © قللت كلارا م! ومي أوُلاَ
 ها 0 ندخل سوو ل خخ 000

 نع :ا ,هرحس نووي هيلي هدم فاسد هلأ لب
 م. هع اساس عع صج

 نإ فَحال انك 9 سوم هَفيِخِ وسفن يف سجمواف اه

 استمد يصور ات 5
 و 21 اا

 أد نحس قوس عج َورحسدِم
1 

 00020 ا 0200100

 دقن لقوم لاق 60 نوره بر اسما ولاق

 ًالوأ تنأ «ىقتلث نأ اَمِإ ىسوماي اولاقإل : 5
 :55 ؟4«ىقلأ نَم لَو َنوكن نأ اًمإوط
 نوعئصت اذام ىَرَتِل ًالوأ متنأ «اوقلأ لب لاقل

 نأ ٍساشلل ٌرهظيلو ءرحسلا نِم
 هيلإ ُلَيَحُي ْمُهّيِصِعَو مهلابج اذإفإ»
 يف يف سجوأفإلا :5ا/ ©« ىعست اهنأ مهرحس

 نأ ساّثلا ىلع فاخ «ىموُم ةفيخ متن هسيسفن

 ينام ىقلُي نأ لبق مهب اورتخيو مهرحسب اونتفي
 ةنهارلا ةعاسلا يف هيلإ ىلاعت هللا ىحواف «ِهِنيمِي

 كننإ فحتال انلقإ : 5/8 كنيمي ينام قلأ ْنَأ

 كييمي يلام قلأوإ» :54 «ىلعألا َتنأ
 رجا ديك اوعنص امغإ اوُعتصام ثقلت
 ميدل دعاك يكل رميت اذ ًالئاه ًايظع ًانيّثت [اصَعلا] تراص اهّنَأ كلذو

 روع تاس | 1 1

 َنملَعناَو لحل لهل عود يف كتل لن أ

 لابحلا كلت ٌعبتت ٌتاعجف «سأرو قنُعو ماوق

 سانلاو «ّئفقلت الإ اعيش اهنم قبت مل ىتح يصعلاو
 تماهف ءانايع نورظني ةرحسلاو

 لاق اذهو هلا عقوو نامرلا حضتاو ةزجعلا واكب لع كوم نال اوُلاَ 507 بأ ًاواَباَذَع دس 5

 - 2 اك فس إو هلام هذه ىلا اَوَتأَم يفرك ىِركَو تبي

 اوملع رحسلا نونفي ةريخ نم مهام عم كلذ اَنسهَركااَمَواَنسنطَح اًنييطح نار فيل اًنيرباَماءاَنِإ ايدل طل

 دنيا دكر ليلو سلا لص ايو تأت( كبور كأني
 را .ةلسؤث هدتتإ) ترش ثوبه
 9 لقلت حَبَدلاْمَط كيلو تحَصلاَلِص

5 00 
 وله نس لس

 لوأ اوناكف «ىسومو َنوراه ٌبرب انما اولاق
 ٍءةرّرب ءادهش راهنلا رخآ يفو ةرحس رابللا
 ادَجس ٌةرحسلا رحت الو .ًالجر نيعبس اوناكر

 مهزانم اوأرو ءاهلإ اورظن تح ةّئحلا مهل تع 1
 مكل نذا نأ لبق هل متنما لاقإل ١/: اهيف

 مكر يبكل هنإ» :بذكو تهب هنأ مهلك ةرحسلاو وه معي ًالوق لاق ةرهابلا ةزجعملا نم ىأرام نوعرف ىأر نيحرحسلا مكمّلع يذلا مريبكل هْنِإ
 [ىرسيلا لجرلا عم ىنهلا ديلا عطقي :يأ] « فالخ نم مكلجرأو مكيديأ ٌنعطقألفإ :لاقف مهددبتي ذأ مث ” «رحسلا مكملع يذلا
 يذلاو ِتانّييلا نم انءاجام ىلع َكرثؤن نل اولاقإل :17 «ىقبأو ًاباذع ٌدشأ انّيأ َنُمَلعَتْو» ةلثم مكئاعجأل «لخنلا عوُذُج يف مكتباصألوإ»
 امنإ ضاق تنأامإ» لعفا « ضقافإل ةدابعلل قحتسملا وهف انقلخ يذلا ىلع كراتخنالو نيقيلاو ىدهلا نم انل لصحام ىلع كراتخنال ُاَنَرْطَف
 هّيبن ةزجعمو هللا ةيا هب ضراعُتِل «رحسلا نم هيلع ٍاسهركأامو اناياطخ انل ٌرفغيل انّيرب اّنمآ انإإ» :1/" لاوز راد يهو «رايندلا ًةايحلا هذه يضقت
 مهميلع ىّضقيالإ» :ىلاعت لاق ا «ىتحيالو اهيف ثوميال منهج هل َنإفإ» ةمايقلا موي 4أمرجُم هير ِتأي نَم هنإإل 5 «ىقبأو ٌريخ هللاو»

 داعملا موي هّبر يقل نمو 4تاحلاصلا لمع دق ًانمؤم هيأ نموإ» 076 [باذع اهّلك ًةايح نويحيف :يأ] «اهباذع نم مهنع ُفْفحْيالو اوُثوميف

 نيدلاخ ٌراهمألا اهتحت نم يرجتإ ةماقإ ندع ثانجإ) :,/5 تايلاعلا تاجردلا تاذ ةّئمللا ,«ىلغلا ٌتاجردلا مه كتلوأفإ بلقلا نمّؤم
 .هل كيرشال هدحو ىلاعت هللا دبعو «كرشلا نم ُهَسفن ٌرهط نم «ىكزت نم ٌءازج كلذوإ ءأدبأ اهيف نيثكام ايف

 هللا ةردقب داقتعالا نع فارصنالاو «نوكلا يف رحاسلا ريثأت هداقتعال «ىلاعتو كرابت هللاب كارشالا ىلإ هب دقتعملا رحت ِةكَلْلا يف هقبوم بقاوعو ةريبك رحسلا رارضأ ْنِإ 56 :ةيآلا
 ةيرض رحاسلا ّدحو .نينمّوملاو هتكئالمو هللا ةنعلل قحتسم رحاسلاف .هرحس نم هيغتبيام ىلإ لصيل ؛ىلاعت هللاب هرفك ةدايزب هناطيش ءاضرإ ىلإ ىعسي ءهناحبس هللاب رفاك رحاسلاو .هناحبس
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نع كلذ تبث ؟ فيسلاب



 م. بحذيو ليلا يف مم يرسي (يداسب
7 

 رك ل سوما اى رس 22 0 اس اوو 2 تس َِحْوَأَدَتلَو ًاقي طاق

 و 4 قلطُي ناك يذلا رحبلا :يأ] كأس رحبلا ُ
 مسخ او درع 00 00 هت رماسسا حاس حض ٠ : ع ا(

 وع مما © 2 1 فال سيرحل ف برضف ء[رجألا هعسا مويلاو مُرلقلا هيلع
 وسو ودم م سم جمس ل عسا سم دوطلاك قّرف لك ناكف «قلفناف هاصعب رحبلا
 قولت 0 7 مَبيْسْعاَم ملام مهي شغف ودون ماكَرذ فاحتالإ» .مظعلا لبحلا :يأ :مظعلا

 كل#آ#آ

 فج هس سد 2711 نأ رحبلا نم ينعي «ىشحتالوإ نوعرف نم

 كر يوكل روب( قصاَو هدوثجب ُنوعرف مُهعبتافإ د 0 قرغي
 ل سس سل رد لس سس هع حب سس رس سه

 ق6 058 ًاوّنمْلا مكيكعانل ردو محال ارولعلا بناج «مييشغامإو رحبلا ميلا نم
 24 راس سرس و 04 و _ دلل [مهقّرغام ربل نم ميباصأ "أ :يأ]

 0220 با ويفعل رام ٍتابيطنم كلسف :#ىدهامو ةموق ُنوُعْرِف لضأوإ»

 52111 يس 2 حس سل ليبس ىلإ مهادهامو مهّلضأف ميلا يف مهب
 باكو َنَو ) 0 0 ةمايقلا موي.هموق مدقي كلذك «داشرلا

 نع ككلإَبَعَأ و4 4 ل 55 دش ناَِ كوسا 5 0 دوروملا درولا سشبو راثلا مهدرواف

 وع لس هيرس بر عع «مردع.نم مكانيجنأ دق ليئارسإ ينبايإ»
 َكَيَلِإُتْلِيَعَو ىرثأكع ا لاق ام ئموُميَكِمَوق ثيح ليئارسإ ينب ىلع همعن ىلاعت ركذي
 وح ف 26 هه ل - م ةهنم هعأ "وأ 206 ىنأ

 ملضا 1 ل ةحيبص يف اوُقرغ دق هدنج ىلإو هيلإ نورظني أى ف ا ١م مهو مينيعا رقاو مهودع نم مهامب

 000 هم سوس م 4 2و 08 34 12 : 3

 َلاَقاَفسأَنَبْصَع موق إم محميات «نميألا روطلا ٌبناج ماندعاووإ» «ةدحاو
 وو مدمس رع عل ٍ هاطعأو ؛هيلع ىلاعت هللا همّلك يذلا وهو
 مُكحْنَِع َلاطفأ َنَسَحاَدعَو م دمك ملأ هوي َّنْلا مكيلع انزنوإ» .كلانه ةاروتلا

 0 2 نّمّسَصَن 2 ل ا 2 هع عال حامض . 3 لزنت تناك ىولح نما ؟ىّولسلاو

 ترضع ككلع لحن جت دَرَأ أ لَهَعَ نم مههلع لزت
 0 0 امج 1ع ليينأ متدرأ ما ا نوذخأيف مهيلع طقسي رئاط ىولسلاو «ءامسلا

 1س ده راقت ار 0 ىِدعَوم هللا نم افطل ٍدغلا ىلإ ةجاحلا ٌردق لك نم

1 

١ 

 رج 2م / نم 7 اكل يول رز 5 22ج م اوُلُكإ» 8١: مييلإ ًاتاسحإو مهب ةمح

 © | لأ َكِلَلكَف اهنف ةَدَقَف ِوَوَعْلاَةَيِز ْنْماَراَرَوأ مكيلع لجيف هيف اًوغطتالو م انقزرام ٍتابيط

 م نم هوذخاتالو قزرلا اذه نم اولك ©« يبضغ

 َلِلْحَي نَموإ» ,مكيلع ٌبضغأف «ةجاح ريغ
 ىتح مالسإلا مزلو «ةعامجاو ةّنسلا ىلع ماقتسا 4ىدتها مث ًاحاص َلمعو نمآو بات نمل ٌرافغل ينإوإب م, مهج يف 4#ىّوه دقف يبضغ هيلع

 فلختساو «روطلا ىلإ ًاردابم عراس نوعرف كاله دعب ليئارسإ ينيب مالسلا هيلع ىسوم راس ال 14 ىسوماي كوق نع كلجعأاموإ» :87 تومي

 اضر يّنع دادزتل *4ىضرتل ٌبر كيلإ ٌتلجعوإل ءروطلا نم ًابيرق نولزني نومداق مه (يِّثَأ ىلع ءالوأ مه لاقط :854 َنوُراَه هاخأ مييلع

 ّيرياسلا كلذ مهل هلمع يذلا لجعلا مهتدابع نم هدعب ناك امب ىلاعت هربخأ (يرِماَسلا مهلضأو كولعب نم َكَموق انف دق انإف لاقإ» : 1

 اهيف يتلا ةاروتلا ملست نم هيف وه اهف وهو مهيلع بضغلا ةياغ يف كلذب ىلاعت هربخأ امدعب ,«ًافسأ تابضغ هموق ىلإ ىسوم ٌعجرفإل 1/5

 ُمُكيلع لاف «ةرخآلاو ايندلا يف ريخ نم «انسح ًادغَو مكبر مدعي م موقاي لاقل للا ريغ اوُدبع دق سو ءمهل فرش اهيفو مهّتعيرش

 بارضالل يهو لب ىنعمب انه (مأ» «مكبر نم ٌبضغ مكيلع لحي نأ متدرأ مأإ» ؟همعن نم َفّلَساِم نايسنو هللا ك دعوام راظتنا ين ؟ُدهعلا
 اولاقإ» :407 «4«يٍدعوم مُئفلخأفإ» مكبر نم ٌبضغ مكيلع لي نأ اذه مكعينصب متدرأ لب :يأ «يناثلا ىلإ لودعو «لوألا مالكلا نع

 نم مهديأب اع اوعّروت مهْنأب ءدرابلا رذعلاب اورذتعا 4 موقلا ٍةنيز نم ًارازوأ انلّمُح انكلوإ» ءانرايتخاو انتردق نع اتكلمب كدعوم انفلخأام
 يف يّلحلا ءاقلإب مهرمأ «ٌيرماسلا ىقلأ كلذكفإ» ءّنع اهانيقلأ «اهانفذقفإ» رصم نم اوجرخ نيح مهنم هوراعتسا اوناك يذلا طبقلا يّلِح
 .رانلا ةرفح

 تالثعا ا 20 1

 ./١/نيح اصلا ضايرإملسم هاور هرم ةثام مويلا يف ٌُبوتأ يّنإف ءهورفغتساو هللا ىلإ اوُبوُ !ساّيلا اهّيأاي» :ِةلِْيَع هللا لوسر لاق :لاق ينزملا راَسَي نب ّرغألا نع 8 :ةيآآلا



 مكه مب

 الط اد ٌدَسَجاَلَجِع هَل َحَرْخَأَ

 الوالومِهْيلِإعِج الأ ةورالمأ 9 ىف ع دلو
 رع 00

 لبق نم نوره راه ف َلاَقَدَفلَو 9 005 امحالَو < ارصْمف كني
 03 أ

 أوعيطأو نوعي نحل هكر َنِإَو ءةيمُضَيْفاَمَّنِإ دع

 0 ء بنل اولاَع 6 كرم
 عا مص سس سل سعب ريلل 1

 ٌكرَعَبَتال 50 ©
 __ ىسح مالمو أ ب <

 معليش غم و ب ب 5 - 0087 - 2 7
 طرده ُتيَِحَفإ

0 

 ض

 1 1 سلقسالا

 عع

 ُتَرُجب َلاَق © ٌضيِرمدَسي كبطَحاَمَف َلاَف ا! يبَوَق
 ٍلوُسَرلارش باص تب 2

 لاك 3 ىبق ِلَْوَس َكإَدَكواهثْدَبَ

 َكلَّنإَو تايلوس يتلا نك < إم َبَهْدَأَ

 1 دلع كلط ىزك كولر زظأر د ادعم

 اك كول قوت نتف
 0 اًمَلِع ظ8 َىَعَّلُك سا لو 5-01 01 8

518 

 «راوخ هل ًادَسَْج ًالجع مه جرخأفإ : 84م

 4اولاقف) ء[رقيلا روخم اك روخي :يأ]
 هوُبعو لجعلاب اوثتتفا نيذلا مهنم نم ُلْالَصلا

 انهه ُةّيسن «يرسنف ىسوم ُهلإو 6 اذهب
 هللا لاق «هوبحأو هيلع اوفكعف «هبلطتي بهذو

 مهتحيضفل ًانايبو مه ًاعيرقتو مييلع أدر ىلاعت
 نأ نوري الفأإل :84 :مهلوَمع ةفاخسو

 رض مه كلهميالو ًالوق لإ ٌمجريال
 هوُلأس اذإ مهيجيال ؛لجعلا أ مفتالو
 اذإر ًاعفنالو [ وُلد اذإز رض مهل كلميالو

 نمي ُنوُراه مهل لاق دقلوإل 4٠: [هودبع
 مسُيف امن موقايؤ» مكل ةنتف اذه امّنِ لبق

 ءيش لك قلخ يذلا «نمحرلا مكبر َنإو هب
 «يرمأ اوعيطأو ينوُمبتافإ ًاريدقت ُهَرَدَقن
 از 41١: هنع ؟اهنأام اوكرتاو هب كرما ايف

 انيلإ عجري ىتح نيففكاع هيلع خّرين نل
 مالك عمسن. ىتح ُهَتدابع كرشنال « ىسوم

 هوُيراحو كلذ يف َنوُراَه اوُملاخو «هيف ىسوم
 دقام ىأر هموق ىلإ ىموم عجر نيحو 35"

 نوُراهاي لاقإل ميظعلا رمألا نم نم مههف ثدح

 نبت آلأإل : 47" ياوُلَض مهيأ ْذِإ ٌكعنمام
 لوأ رمألا اذهب ينربختف «يرمأ َتيَصضَعَفَأ

 ُثمِدق تنك اهف يرمأ ٌتيصعفأ ؛عقوام
 يموق يف ينفلحخا) :هلوق وهو .كيلإ
 ذخاتال ّمأ باي لاق :44 !؟(خلصأو
 نوراه نم راذتعا اذه 4يبسأرب الو يتيحلب

 كربخأف كعبتأ نأ 4ٌتيشخ ينإإ» ؛ناك ام

 لوقت نأإب مهدحو مهتكرت ّمِل :يل لوقتف اذهب
 ىلع كلمحام «ّيرماساي كبطخ امفإط ىسوم 4لاقإل : 48 كّتفلختسا ثيح هب َكُئرمأام تيعارامو 4يلوق ْبْقْرَت لو ليئارسإ ينب نيب َتقّرف

 ُتطبقفإ» نوعرف كالحل ءاج نيح ليربج ُتيَأر 4وب اوُرُصِنَي مل امب ُتْرْصَب َلاقإل : 15 ؟تلعفام ٌتلعف ىتح كلل ضرع يذلاامو ؟ٌتعنصام

 «يسفن يل تَلَّوَس كلذكوإل راوُح هل ًادسج ًالجع [اهُتاعجف] ليئارسإ ينب ةيْلِح ىلع اهثيقلأ 4اهنتذبنفإ» ىسرف رثأ نم «يوسرلا رثأ نم ةضبق
 رثأ نم هسمو هذخأ كل نكي ملام َتْسَسَمو ٌتذخأ اك «ساَسمال لوقت نأ ٍةايحلا يف كل َنإف بهذاف َلاقإ» : 417 كاذ ْذِإ اهبجعأو هتنسح

 «ةنع كل ديال «؛قلخت نل# ةمايقلا روع 4«ًادعوم كل تإوإ» َكئوُُسِبالو َساّنلا سات :يأ ؛َساَسِمال لوقت نأ ايندلا يف َكُتبوقعف «لوسرلا

 ب ؛هتدابع ىلع ّتمقأ «ًافكاع هيلع َتْلظ يذلاإو كدوبعم «كهلإ ىلإ زظناوإ»

 يذلا ُهَللا امّنِإ مكهلإ اذه سيل (ًاملع ءيش لك ّعسو وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكه امنإإ : 8/4. [هتايا نم كلذ ناكو ءدامر ٌريصيال بهذلاو

 .ًاملع ءيش لكب طاحأو «ءيش لكب ملاع وه يذلا وه الإ لإ ال

 .ةّنريطنل :يأز «ًافسن ميلا يف هتفسعنل مث هتقرحنلا» (لجعلا ينعي

 رقبلا ةدابع بح ناكو «رقبلا نودبعي موق نم ناكو «رجاب لهأ نم ًالجر يرماسلا ناك» :لاق سابع نبا نع ريب نب ديعس نع ريبج نب مكح نع قاحسإ نبا ىور 44 :ةيآلا

 ينب ءاسن يلح نم هيلع ردقام عمجف يرماسلا دمع وبر ىلإ لجبعت ا ىسوم ْنِإ) :لاق هنع هللا يضر لع نع متاح يبأ نبا ىورو .«ليئارسإ يتب عم مالسإلا رهظأ دق ناكو هسفن يف

 .«بهذلا لثم ههجو ٌرْفصأ الإ لجعلا دبعي ناك نمت ءاما كلذ نم ٌّدحأ برشي ملف ءرهغ طش ىلع وهو اهب هدربف داربملا هيلع عضوف لجعلا ىلإ ىسوم دمعف :لاق .ًالجع هرّوص مث ليئارسإ

 /55/9١1ج ريتك نبا|



 كا ةددلا زب نيإ» دمحاي «كيلع صقن كلذكإ» 4
 م هل ىرجامو ىسوم ربخ نم قبس دقام ءابنأ

 ا مارا ا ل ل هت ذآ 1 : ينو ه أنا سأ 5ك 8 5

 :دلن م كنت َلَقو قبسدفام ِءاَبنَأَن م كَيَلَع صّقَن َكْنَدَك وهو اركذ انُل ْنِم كانيتا دقوإ» نوعرف عم
 00 ءايبنالا نم يبن طعُي مل يذلا ممظعلا نارقلا

2 
 سمس ومس ويلا - م 7 م

 ًوْروَوَمتقْلاَمْوي ٌلمحيِهنِإ هنعَضَرَعَْنَم (09) اركحذ اذهلو ءهنم عمجأالو هنم لمكأالو هلثم اباتك
 د ودوم رمح 2 هاه تأ #  5 هه رج . هنع ضّرعأ ْنَم ١١٠: :ىلاغت لاق

 ل 0 2 0 006 يي بذك

 59 ]3 ار ِذِبَم م نم و هرجيملا رشحو أرشحو روصلاف .اثإ 4ًارزو ةمايقلا م موي لمحي هنإفإ هريغ

 8 7 200 08 برعلا نم نآرقلا هغلب نَم لك يف ماع اذهو
 201 رع ١١١: مهريغو باتكلا لهأو مجعلاو

 001 7 204 2 اع كاكفناال ديحمال ف ..بدلاخ

 ٍلاَسْيَ نعول اًةَفيَط هُم لمحلا ل ناقل مر مف ام

 2 0 هت ذآ ل عسا ل سس اس حاول اس

 0 َءاَقاَهَْديم 10 اهراس يلقف وهو 2 يف خفنُي مويإ» ١٠١: 7 مهلمح
 و «ضر او تاومسلا هنم «ةرئادلا ميظع رف

 020 1208 0201 نم هيف مهام ةَّدس نم نويعلا قرر 4

 ا وأنما عمل سليب رب [0إ] - ةرشع عا رشعاالإ مثيل ْنإل ضعبل مهشعب
 022200 امب ُملعأ نحن ٠ 4 اهوحن وأ مايأ

 هبت وطيحال 0 1 يأ ابا معي [ 0 لوقي ْذِإإ» مهنيب مهمجانت لاح يف ؟نوُلوقي

 حد رس دع : ع نإ» مهيف لماكلا لقاعلا 4ةقير رط مهلدمأ

 ْنماَخدَهَو وْ يحلل هوجوْلا تبعو ## (3اَمَلع "ك1 روكا رصقسسي انك موي الإ مب
 ”م رع جريس اع عرس سس هلا رس هس ة ضغ ناك ةماق :دلا ة

 2 د هع رس هس هس رح 058 و 6 مايق ءرد ل الف تيؤموفو تحصل مزمسيمو ل الظل نبي و ل يو

 سلا اد © امَضهاَلواَمظ فاي 0 نوئرجلا مسقي ةعاسلا موقت مويوإ» :لاعت لاق
 هو رع ل عاهل مو 58 ًاليلق ابيف مكثبل ناك امّنِإ ؛#ٍةعاس ٌريغ اوغيلام

 و ينافلا ىلع يقابلا مترثآل ,نوملعت متنك ول

 س4 ىقبت له «لابحلا نع َكَتولأسيوإل : ل
 ير اهفيسي ْلّمفإل ؟لوزت وأ ةمايقلا موي
 هيف تابنال يذلا وهو «كلذ ىنعملا ٌديكأت ٌفصفصلاو ءضرألا نمي يوتسملا وه ٌعاقلاو ءًادحاو ًاطاسب «اَفَصْفَص أ اعاق اهُرَدَيَق» ١٠١5: 4ًافسن

 يعادلا نوُعبَتي ٍذيَمويإ» : ٠8 ٠ ًاعفترمالو ًاضفخنم ًاناكمال : يأ ؛ةيبارالو ًايداو ذعموي ضرألا يف ىرتال «أتمأالو ًاجّوِع اهيف ىرتالإ» : ١٠١ا/

 لإ عمست الفإ» تنكس «نمحرلل ٌتاوصألا ٍتعشخوإ» ءاورمَأ ائيح نيعرسسم نوبيجتسي لاوهألاو لاوحألا هذه نوري موي يدل جَرِعال

 عفشي يذلا اذ نمإ» :ىلاعت هلوقك ًلوق هل يضرو يملا هل َنذأ نم الإ ةعافشلا عفنتال ٍذئمويإ» : ٠١8 يفخلا ٌتوصلا :سمهلاو اسمه

 «ءاشامب الإ هملع نم ءيشب نوطيحيالو# قئالخلاب ًاملع طيحي «ًامْلِع هب نوُطيِحُيالو مهفلخامو مهدي أ نيبام ملعيإ» : 1١١٠ «هنذإب الإ م هّدنع

 «تباخ دقو «مانيال يذلا موُيقلا «توميال يذلا يحلا اهراّبج قئالخلا تملستساو تلو ثعضخ «موّيقلا يحلل ُه وُجولا ٍتتعوإط ١

 نم لمعي نمو# : ١١ ( ملاظ ملُظ ويلا ينزواجييال يلالجو يتزعو :لجو ّرع هللا لوقي» :ثيدحلا فو كًاملظ لمح نمط ةمايقلا موي

 “١ ١: نومضهُيالو نوملظُيال مهنأ وهو مهمكحو نيقتملاب ىّنث مهديعوو نيملاظلا ركذ ال (ًايضه الو ًاملظ فاخَي الف نمْوُم وهو ٍتاحلاصلا

 انلزنأ ةلاحال ًاعقاو داعملا موي نك 1 4نوقي مهلعل ديغولا ني ديف ا رصوإ) ّيعالو هيف سبلال نيبُم رع ِن ٍناسلب 4ًبيرع أ نآرق هانلزنأ كلذكوإل

 .تابرقلا لعفو ةعاطلا ٌداجيِإ وهو «ًأركذ مه ُتِددحُي وأو» «مراخاو مثاملا نوكرتي مهّلعل ًاريذنو ًاريشب نارقلا

 كسر عقرا دمحتام :لوقي مث «ينعدي نأ هللا ءاشام ينعديف «نآلا اهييصحأال دماحمب لع حتفُيو «ادجاس ّرخأو شرعلا تحت يتا» :نيحيحصلا يف ةعافشلا ثيدح يف ١٠١4 :ةيآلا

 /175/1ج ريثك نبا/  .هلوطب ثيدحلا عُمْسُت ٌمفشاو ,كل عمسُي ْلُقو



 ه--- همر درب لوم وف روم ره

 نبق ِناََفلايَلَجْتاَلَو َقَحْلاَكَِمْل هللاىللعتف

 هل ل

 ذهعدقو(اَملِع فِ َبَرلْفَوُهُم ع ةيحو فلجإ وصفي

 اَمَلَق دِإَو 9 08 امَرَعمل دي ملَوَىِشَفلِبقَنَمَداََلِإ

 ىأَسيبإ هل ادَجَس مآل ُدْجَس أودجسا :كدّتملا

 محير م الق َكاِجْوَرِلَو كل 5 َكَوُدعادعإماياَلَْم

00 1 

 2 كنق مالا كن 5 حّهْشتف ةَدحْلانم

 ِهّلِإ َسَوْسَوَف © جك اَلَواَِأْوَمظَماَل َكَنأَ و
 كامو ةرَجَس لع كد عْمدكيَلَكْنَطبّل

0 
 ()) وف ير مدا خوصع ١ هود قرونِم اًمهيلَعِناَنِصْحَي

 هر ذآ 0

 اهَنماطمَأ َلاَف ؟7) ئَدَهَوهِلَع باف يره
 ىّدُه َقَم مكي أمثل شاب أس و و

 نحضر نمو قفين

 هما وف طلع طيتنؤ تسد
 است كدت ىف يركتيإ َيَرَلَك © يع

 نا

 هّرنت «قحلا كِلَكا هللا ىلاعتفإل 64

 ٌقح ُهٌدعوو ٌقح وه يذلا حلا ُكِلملا سّدقتو
 لجعتالوإ» ٌّقح هنم ءيش لكو «ٌقح هديعوو

 «ةيحو ف كيلإ ىّضقُي نأ لبق نم ٍنآرقلاب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا يف تبث

 تناكف قّدش يحولا نِم م حل اعُي ناك ملسو هلاو

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف ءةئاسل هب كّرحُي اَمِم

 ءاملع كنم يندز 4ًاملع ينذز ٌبر لقوإ»
 ىتح ةدايز يف مالسلاو ةالصلا هيلع لزي ملف

 هلاو هيلع هللا لص ناكو .لجو ٍّرع هللا هافوت

 يمأطو ينمأع اج نفاه :لوقي لس
 انذهع دقلوإ» ©١١: «املع يندزو ينعفنيام

 نم لكأي الأ رهو] «لبق نم ّمدآ ىلإ
 مل :يأ] «امزع هل ذجن ملو يسفإ» [ةرجشلا
 :115 رمألا مازتلا ةبظاوم ىلع ًاربص هل د
 َمدآل اوُدجُجسا ةكئالملل اناق ذو
 هعركتو ّمدأ فيرشت ىلاعت ركذي «اوُدجسف
 «ًاليضفت قلخ نّمِم ريثك ىلع هب ُةَلَضفامو
 /1١١1: ربكتساو عنتما «ىَبأ سيلبإ الإ
 «ٌكجوزلو كل ودع اذه نإ مكأاي انلقفإ»

 اَمكتجرْخُي الفإت «مالسلا امهيلع ءاؤح ينعي

 يف ىعسي نأ ماَيإ 4ىقشتف ةّتحلا نم

 بلط يف ىقشتو بعتتف ءابنم امكجارخإ
 الو اهيف عوجت لأ كل نإ :118 كقزر
 ّنأل ىرعلاو عوجلا نيب َنّرق امُنِإ 4 ىرعت

 :116 رهاظلا لذ يرعلاو ٍنطابلا كد عوجلا

 ناذهو «ىحضتالو اييف أمظنال كنأوإ»
 ىحضلاو نطابلا ّرح ًامظلاف ؛نالباقتم ًاضيأ

 ُناطيشلا هيلإ سوسوفإ ١٠: رهاظلا رح
 اًقفَطوط امهُروع 4« امهئاءْوَس امه تدبف اهنم الكأفإ : ١؟١ رورغب امالدف .(ىلييال ِكْلُمو ٍدْلُخا ةرجش ىلع َكَلُدأ له ُمدآاي لاق
 ١: 717 [ُهشيع هيلع َدَسف :يأ] «ىَوغف هّبر ْمدآ ىّصعوإ ءامهتآوس ىلع هنالعجيف نيتلا قرو ناعزتي البقأ 4ةثلا ِقَرَو نم اميِلع ٍتاَفصخي
 اهنم اًطبها لاقإل : ١ 71" [ةيآلا هذه يفام ليلدب ةّربنلا لبق مدآ نم ةيصعملا تناكو .ةّيرقو ةافطصا :يأ] «ىدهو هيلع َباتف ُهّبر ُةابتجا. مث»
 «ىّقشيالو َلِضَي الف ياَدُه عبتا ْنَمَفَ نايبلاو لسرلاو ءايبنألا «قىده يتم مكتيتأي اًمإف ردع ٍضعبل مكضغبإل سيلبإو ءاوحو مدآل «عيمج
 هريغ نم ليخأو هاسانتو يلوسر ىلع هئلزنأ اًمع ضرعأو «يرمأ فلاخ «يركذ نع ضرعأ نموإل ١7: 4 ةرخآلا يف ىقشيالو ايندلا يف لضيال
 [ك ةريصبلاو رصبلا ىمعأ ىمعأ ةمايقلا موي ُةٌرشحنوإ ءربقلا يفو ءهردصل حارشناالو هل ةننأمط الف ايندلا يف «اكنض ةشيعم هل نإفإل هادم
 ؟ايندلا يف (ًاريصب تنك دقو ىّمعأ ينترشح مل ٌبر لاقإ : ١١6 مص و ًامكيو ايمُم مههوجو ىلع ةمايقلا َموي مهرشنوإلا :ىلاعت لاق
 !؟[هل ٌبنذال هّنأ ٌنِظي هّتأكو]

 ريسي ةرجش ةّنجلا يف ْنإ) :لاق هع يبنلا نع ثَّدحُي ةريره ابأ تعمس :لاق ىحضلا يأ نع ةبعش نع يسلايطلا دواد وبأ ىورف «دلخلا ةرجش ركذ ثيدحلا ين ءاج :ةيآلا

 /158-- 9//151ج ريثك نبا/ .دمحأ مامإلا هاورو .(دلخلا ةرجش يهو ءاهعطقيام ماع ةئام اهّلظ يف بكارلا

 /9/9١ج ريثك نبا/ دّيج هدانسإو ؛«ربقلا باذع» :لاق كاكنض ةشيعم هل نفط هُم يبنلا نع ةريره ينأ نع ةعرز وبأ ىور هربقلا باذع اكئضلا ةشيعملا 174 :ةيآلا



 اهتيسنف انتايآ َكْنَتَأ كلذك لاقل : ١5
 ّْ 9 تايا نع ٌتضرعأ ان «ىسن ويلا كلذكو
 َكِلدكَو 0 0 |كلانكو ْ مذف انتلياء كتنأ كانك لاق َ نم 300 2+ كلك 0 'يسنئ ويلا كل كو اهئييسنق انثي 101 اهغالب دعب اهركذي مل ْنَم ةملاعم اهتلماعو هللا

 ول سن مويلا كل جاسم هو حشر سس م كلذك اهتلفغأو اهنع ٌتضرعأو اهتيسانت كيلإ
 لال اتابع ءازجلا ْنِإف ؛كَيِسَن نم ةلماعم كلماعُت مويلا
 ل عدس ورع خمس 2 يرجن كلذكوإ» ١717: لمعلا سنج نم
 وسمو وفْلََممُهلَماحَلهأ مكلفا 152 فب اذكهو 4وُير ِتايآب ْنِمؤُي لو فرسمأ نم
 مطل( كتل وذل د كس ايندلا ين هللا ٍتايآب نييذكملا نيفرسملا يزاجُن
 ها 4« ىقبأو ٌدشأ ةرخآلا باذعلوإ» ةرخآلاو

 اساس ع 0 م ري تح ل هر
 ككعررصاَم © 009 َيَسملجَأو اما ناكل كير نم ٌتَفقَبَس ١78: [عكتّضلا ةشيعملا نم عظفأ :يأ]
 ورت سوم جي سس ع لل رس سس سر لس سس نم مهلبق انكلهأ 5 مه دْهَي ملفأ»

 يلوم أطل َكِيَمِدْمَحب هس نوشهيإل لسرلاب نيبذكملا مألا نم ؟نورقلا
 7 7 ارامل ارطأو حيل و نمو ابيف نوشمي اهيف مهوفلخ يتلا مهرايد نم كلذ 1 2 صرت كلل ف او ليلى آَناََن 7 نودهاشي اك ةيقاب مهل سيلف «مهيكاسم يف

 انَدلاَورَل رهو مهما ورأي اَنحَماَم َلَِكيبيِعَنَدَمَت .لوقعلا «ىَهّتلا يلوأل ٍتايآل كلذ يف نإ سو د م ذا »هج د 2ك 2 7 7 7 0 - . 7
 0 أ هر ريت ل جه رؤخيس ل سس رح سس خل عويس >< ا ةميقتسملا بابلالاو ةجيحصلا

 واصلا كرماوي ًاماَرِل ناكل َكّير نم تقبس ٌةملك الولو»
 هم 21 ظلم وع رح 0 طصرس هه طر رو :ربطضصاو

 ّئى دلل ةَب ةكملاوكق 1 زد نحن اقدر 75 هال اَهيلعَرِإطَص هللا نم ةقباسلا ةملكلا الول « ىّمسم لجأو

 ةّبحلا مايق دعب الإ ًادحأ ُبْذعُيال ِهّنَأ وهو
020 

 ديمي يوان © ةّدم ىلإ ىلاعت هللا هبرض يذلا لجألاو هيلع
 200 ىلاعت لاق اذهو «ةتغب ٌباذعلا مهءاجل ةنّيعم
 02 ءٍوِلَبقْنمِباَدَع ديه والان خشلا ىلع ٌريصاف# :38" ٠ :هل ًايلسم هّيين

 نم كيا لور كإتلسرا ال انيرأ لاقل دمحب خبسوإل «كل مهي ا 20021 «كل مهييذكت ع نم «نوُل وقيام
 006 0 هر الؤل انج 7-4 2ك ةالص :ينعي # سمشلا ,عولط لبق كبر

 0 لق 9 فرو لِذَنَدَأِلبَق .رصعلا ةالص :ينعي (اهبوُرُع لبقوإ» رجفلا

 هما سر 0 مورس 24 مس 2 عدد2 ٌدجبتف هتاعاس نم «حّبسف ليللا ءانآ نموإل
 0 َنوملعتسف ليللا ءانآ ةلباقم يف «راهتلا فارطأو» هب
 85-5 هذه ىلع ٌبافُت :يأ] «ىضرت كلعلإ

 ندمالوإل ١9١ [هب ىضرت امب لامعألا

 ؛ةلئاح ةمعنو ةلئاز ةرهز رها امّنإف معنلا نم هيف مهئارظنو نيفرتملا ءالؤملام ىلإ ٌرظنتال يايندلا ٍةايحلا .ةرهز مهنم ًاجاوزأ هب انعّتمام ىلإ ٌكينيع

 ١: 119 [ىنفت ايندلاو ىقيي هل ؛ىلوأ ايندلاب ةالابملا ةلقو ربصلا ىلع هللا باوث :يأ) «ىَقبأو ٌريخ كبر قر وإ» كلذب مهريتخنل (ديف ذ مُهتيفنلا»
 :يعي 4(َكقُرْرَت نحن ًاقؤر كلاشتالإل ءاهلعف ىلع ٌتنأ ٌريصاو ةالصلا ماقإب هللا | باذع نم مهذقنتسا «اهيلع زيطصاو ٍةالصلاب ك كلهأ ر زمأو»

 : "8*١ هللا ىقّنا نمل ةّئجلا يهو ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا ٌنْسْحو ؟ىوقتلل ةبقاعلاو)» «بستحتال ٌتيح نم ٌقزرلا َكاتأ ًةالصلا ّتمقأ اذإ

 ؟هللا لوسر هّنأ يف هقدص ىلع ةّلاد ةمالعب انينأي اله :ملسو هلأو هيلع هللا ىلص دمحم رافكلا لوق نع ىلاعت ربخُي (ّبر نم يب ايي لول اوناقو»

 باذعب مهانكلهأ انأ ولوإ 4”١7: نيِلّوألا رابخأ هيف ,هيلع هلزنأ يذلا نارقلا :ينعي (ىلوألا ٍفُحّصلا ينام هني مهيأن ْملَوأَد :ىلاعت هللا لاق

 الول .انيرإ :اولاق اوناكل ميركلا لوسرلا اذه مهملإ لسرن نأ لبق نييذكملا ءالؤه انكلهأ اَنأ ول «ًالوسر انيلإ َتلسرأ الول اني اوُلاَقَل هلبق نم
 َكّيَّدك نمل دمحماي 4ٌلقط : ١م :ىلاعت لاق مث ؟«ىزختو لَن نأ لبق نم َكايآ غبتفإ» ؟هب نموت ىتح انكله نأ لبق (ًالوسر انيلإ تلسرأ

 «ىدقها نموإ» ميقتسملا قيرطلا «يوسلا طارصلا ٌباحصأ نم نوُملعتسفإل اوُرِظنناف 4اوُصَبرتفإ» مكدمو انم «صّئرتم لكإل :كفلاخو
 .داشرلاو قحلا ىلإ

 تبعشت ْنَمو ؛هايند ٌمه هللا افك داعما مه ءًادحاو انه مومهلا لعج نما : لوقي هم مكين تعمم :لاق هنع هللا يضر دوعسم نيا نع حيحص دانسإب هجام نبا ىور :ةيآلا

 5 نب ر نم رب و عفا نب رز وسر 06 2و اوحا يق م كلذ ٌتلّوَأف ؛باط نبا ٍبَطُر نم بطر اني انأو عفار نب ةبقع راد يف اَنأك ةليللا تيأر» :لاق هلع هللا لوسر نأ ١ يفو .(َكَلَه هتيدوأ'ّيأ يف هللا لابي مل ايندلا لاوحأ يف مومحلا هب

 / ريثك نبا| .!!«ٌباَط دق اَئَئيد ْنأو «ةعفرلاو ايندلا يف انل ةبقاعلا نأ



 ءايبنألا ةروس ريسفت

 ىلع ىلاعت هلل ني ةيبن اذه «نوضرعم

 1 201122 1 اهنع ة ةلفغ ف سانلا نو ةعاسلا بارتقا
 :” اهلجأ نم نوُدِعتسيالو اهل نولمعيال 2

 برت روهدجب دس َداَفَح 2 هه «ٍثدخُم مهّير نم ركذ نم مهيأيام 0

 ضارتعالاو هيف حدقلاب نوهال مهو :يأ] رع ف ب 50
 نع ةضرعم :يأ] «مهمولق يهل :# [هيلع و ٍِِِث خمير دف خصوم
 ٌرشب الإ اذه لهإ» ةيفخ منيب اهف نيلئاق 2 0 9 ير نوم أوماظ نيذّل ا ىوجَسلا و ةةَيِهال () «اوُملظ نيذلا ىّوجتلا اوُرَسأوط «[هللا ركذ ا ا ور 17
 هلآو هيلع هللا لص ًادمح نوعي «مكلشم ٌمْتاوَرَحَيلاِسَر ١تروت أنف مكن ' دلع
 مهلثم رشب هّأل اين هنوك نوُدعبتسي ملسو 1 دوس ءصوم هس سال ع

 نوتأسفأإ «مهنوُد يحولاب صتخا فيكف ٍضَالاوامَسل وق ٌقَرَلاَك © تب تكدورصبت

 اونوكتف هنوعبتفأ ؟«نورصبت منو ٌرحسلا 50 06 ٌثكصأ أل مح و لع 2017

 اًمع مهل ًابيجم ىلاعت لاقف ؟رحسلا ينأي نمك ٍلَبِم لاكي ١ ًاٌعيِمَسلاَوهَو
 0 سا كيم . 7 2 #0 آ 2 درر ربا مس حرض

 ملعي يِبر .لاقإ» :4 :بذكلا نم ةورتفا نور المكس ِةََد ها كرم لبي

 لزنأ يذلا وع « ضرألاو ءامسلا يف لوقلا 0000 0 سد 72 حامل

 يذلا «ملعلا ٌعيمسلا وهو نارقلا اذه تومؤُي مهفأ اهتكل اير رف نوتماَم 7 ١
 ملعلا مكلاوقال عيمسلا ؛ةيفاخ هيلع ىفخت قالت سعال ميار 0 ١ مكلاوقأل ٌميمسلا ؛ةيفاخ هيلع ىفحتال 0 ل 11 مح

 6 ديعوو مه كيده اده يفو ؛مكلاوحأب 25 26 01 0

 اذه «هارتفا لب مالحأ ٌتاغضأ اوُناق لب» اد مهل امو ايف كروم اطل رسل
 مهفالتخاو مهداحلإو رافكلا تنعت نع ٌرابخإ و 2 سد دا املا 0

 ةراتف فنع مهالضو نارقلا هب نوفصي ايف مُهلنَق ص 3 َنيرَِخأَفاكأَمَو ماعطل | نوكأ

 ةراتو ًارعش هنولعجي ةراتو ًارحس هنولعجيي © تف 0 1 و 2007 وَ 1

 «ىرتفم هنولعجي ةراتو «مالحا ثاغضا هنولعجي 3 32 نو ول

 لسرأ امك باب انتايلف ٌرعاش وه لب 0 كريت نك فابيو
 ىسوم تاياو حلاص ةقانك نونعي «نولّوألا

 ٍةيرق نم مهلبق تسمآامإ» :5 ىىسبعو
 نونم وي ءال ٌؤهفأ «كلذب مهانكلهأف اوبّذك لب اهب اونمآف اهّيبن يتدي ىلع ةيآ لسرلا اهيف ثعب يتلا ىّرقلا ني ةيرق انيتالم ؟4؟نوُْوُي مهفأ اهانكلهأ
 يجون : ًالاجر لِ كلِ انلسرأاموؤ» «ملألا تاذعلا وري "قح 4 ةيا َك مهتءاج ولو نونم يال لب لاك ؟ككئلوأ نود اهوأر ول تايآلاب

 ّلهأ اولأسا «نوملعتال مك نإ ٍركذلا نلهأ اوُلأسافإ» «ةكئالملا نم ٌدحأ مهف نكي مل رشبلا نم ًالاجر اوناك اوُمَّدقت نيذلا لسرلا عيمج «مييلإ

 اوناك دق لب «ةاعطلا نولكأيال أ ادّسج مهانلعجاموإ : 4م ؟ارشب اوناك أ ؟ةكئالم مهوتأ نيذلا لسرلا ناك له ىراصنلاو دوبيلاك مألا نم ملعلا

 سيلو «ةراجتلاو بسكتلل 4« قاوسألا يف نوشميو ٌماعطلا نوُلك أَي مهن الإ نيلسرملا ني َكلبق انلسرأاموإط :ىلاعت لاق ؟ «ماعطلا نولكأي ًاداسجأ

 4« مهانيجنأف دعولا مهانقدص مث :4 نوُئومي مث نوشيعي اوناك :يأ ءايندلا يف «نيدللاخ اوناكامو» ءًائيش مهنم صقانالو 9 ٌراضب كلذ

 تءاج امب نييّذكملا «نيفرسملا انكلهأوإل نينمّوملا نم مهعابتأ نم «ءاشن نمو مهانيجنأفإ «نيملاظلا ٌنكلهُيَل مهدعو يذلا ُهّدعو هللا مهقدص

 لاق م «لوبقلاب اهتوقلتتو ةمعنلا هذه «نوُلِقعت الفأإ» مكنيدو مكئيدحو مكفرش هيف «مركذ هيف ًابانك مكيلإ انلزنأ دقلإ» ١١١: لسرلا هب

 .«نولأسُت فوسو كموقلو كل ٌركذل هاو :ىلاعت

11 2 

 نيل

 فل ٌبتكام لإ ! ايندلا نم هِئَأي لو :هينيع نيب هرقف لعجو ُهّرمأ هيلع هللا قرف هم ايندلا تناك نما :. :لوقي هت هللا لوسر ٌتعمس :لاق تباث نب ديز نع هجام ن نبا نع ًاضيأ ىورو

 .(ةمغار يهو ايندلا هتتأو ىهبلق يف ُهاَنِغ لعجو فرم هل هللا عمج ُهَتْين ةرخآلا تناك نمو



 ؟4ةملاظ تناك ةيرق نم انمصق موإ» ١
 انكلهأ موإط :ىلاعت لاق !؟ ريثكت ةغيص هذه

 سوهان وةَمِلاَظ َتكَوَ ةييرَقنِماَنَمَصَقمكَو 0006 ا ْ 0 . 0010007 22706 اس حس د اهدعب انأشنأوإ» ؟4دون دعب نم نورقلا نم
 3 كر اهني مهاَذإ !َنَسابأاوسحأ ملف إل يرخ 3 ٌباذعلا نأ اوُئقيت حاتسأب اوُسحأ اًملفإ»
 سرر د 2 جوج يمس م هلل 34 روز اهنم مه اذإإط مهيبن مهدعو اك ةلاخال مهب
 كل يكسو فل هرم كا وعجرأو أوضكرتال اوُضكرتالإ» : ١7 نيبراه نور 4 نوُضكري

 كيتا 10 ١ :ويأول ا( ولحم 0 2 ما جرا 20264 اذه اسمو هيف متفرتأام ىلإ اوُعِجرا
 قاموا نيام مهو ءادأ نم هيف متنك اًمع 6 رلاسُت مكلقل)
 2 همر سس انك ان اهليواي اولاقإل ١4: معنلا ركش
 اوه دن نادرو (0) 7 َنيبِعل ام امام سرال اوءامّسلا مهعفنيال نيح مهونذب اوفرتعا «نيملاظ
 ٌيلليفِذَفَتّلَب 0 َنَِمَنح دندن وُهنْدَحدَ مهاداعج تح ملظلاب فارتعالا يه ةلاقل 21006 20 كلت (مهاوعد كلت تلاز امفإ» ١: © كلذ

 وف روهصئاممليولا قهازوه اذإفءاغم ديف لطتبلا لع ًادلصح ر مهاتدصح ىتح 4نيدماخ ًاديصخ - 0 _ععور 7 1 تولوا ره رس حرص سرس
 ل و رس حاسس خ ع وم مهتاوسصأو مهتاكرج و أ 15 د ١ ا عاكس تدمحخ

 نكت ساال دوتتا وس امبنيبامو ضرألاو ًءامسلا انقل ءاموإل

 سرر صام سس ةصصرس ب اساس جال ضرألاو تاومسلا هناحبس قلخ « نيسبعال

 اولي وحَ 7 9 َنوريحَسْسِاَو دبع اوُلِمع امب اوؤاسأ يذلا يزجيل لدعلاو قحلاب

 ورشي ْعهِضْن النوم اهدا 9 دفوف ولإل :10 ىتشحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو

 2 1 :ينعي (انُدَل نم ُةانذحتال أوه ّلختن نأ اَنْدَرَأ
 هرم هه 226 د 2 2

 شع ايري َحبمفاَندَسه هيلي ءاَمِهضَناكول © ًاتومالو ًارانالو َةّنج انقلخام :يأ ءاندنع نم
 كك

 صرولع شه وهولعَفياي معلم 1 مك مي ]ذآ انكام «نيِلِعاف انك نإ اباَسجالو ًانعبالو

 م تو راو مهو لعفي 1 الاي تو دبامع «نإ» نارقلا يف ءيش لك :دهاجم لاق .نيلعاف
 َىَضْنمرحْذ اذه يلهو ثامن 2 نو نيود ىلع قحلاب فذقن لبإل :18 راكتإ رهف 86 20 ه6 ف 3 0 ١

 مموج ا وموعد وو 36 مرق مس لو اذهلو «لطابلا ضحديف ٌّقحلا نيب «لطابلا

 9 َنوصِرَعُم مهفَّقَحاَن نوملعيالرهراك أ ليل مك 5 بمهاذ 4قهاز وه اذإف ةفمديفإ :لاق

 5 :يأ] «نوفصت امن ليولا ُمُكلوإ لحمضُم
 امب ٌبرلا مكفصو ببسب ةرخآلا يف باذعلا

 ٌفكتتسي نلإ :ىلاعت لاق ؟ 4هتدابع نع نوربكتسيالإ» ةكئالملا ينعي 4هذنع نمو ضرألاو ٍتاومسلا يف نَم ةلوإل : ١8 [ةهفصو زوجيال

 نوبعتيال «نوٌريمحتسيالوإ» .4ًعيمج هيلإ مهرشحُيسف ربكتتو هتدابع نع ٌفكدتسي نمو «نوُبَرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ ٌحيسملا
 نم ىلع ىلاعت ركدُي : ١ سنا انل لج © حيبستلا مه َلِعج مهن راهن ًاليل لمعلا يف نويئاد مهف «نوُرتفيال راتلاو يللا ن نوُحبَسُي : "6
 نم ءيش ىلع نوُردقيال :يأ ؟ضرألا نم مهنورشنُيو قوملا نوييحي مهأ «نوُرِشْنُي مه ضرألا نم ةهآ اوذحتا ماو :لاقف ةهلا هنود نم ذحتا

 هللا ٌدتاامإط :ىلاعت لاق م اتَدَسْفْلط ٍضرألاو تاومسلا يف هللا الإ ةا امبيف ناك ولؤ» :737 !؟هعم اهودبعو ًاَدِن هلل اهولعج فيكف كلذ

 اًمع .شرعلا بر وللا ناحبسفإل «نوفيصي اّمع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذل ًذإ لإ نم هعم ناكامو ٍدلو نب

 مهول هتمظعل ٌدحأ هيلع ضرتعيالو همكحلا َبَقعُمال «نوُلأسُي مهو لعفي امع لأسُيالإل : 7 ًاكيرش وأ ًأدلو هل نإ نولوقي امع 4نوُفيصَي

 ينعي يعم نم ٌركذ اذهإ» ,نوُلوفت ةتام ىلع مكليلد (مكتاهر .وئاهإ دمعاي «لق ُهَهلآ ِهِنوُد نم اوذحتا مأإل 4 نولمعي اًمع 4نولأسي
 مهرثكأ لبإ» هللا الإ هلا ال هّنأب قطان لزنأ باتك لكف «هنوُمعزتو هنولوقتام فالخ ىلع ةمّدقتملا بتكلا ينعي «يلبق نم رك ذو)» نارقلا

 . «نوُصرْعُم مهف قحلا نوملعيال

 لكم هللا لوسر حيبست نم ناك ٠ :ةيآلا .«هتاملك َداَدِم هللا ناحبس يشرع َةَنز هللا ناحبس ءهيسفن اضر هللا َناحبس هَقْطَت َدَدَع هللا َناَحْبُس» : :هحيحص يف ملسم هاور ام هلي

 / 478/١ ج بيغرتلا|



 الا

 مو ولاا © 0

 قطو يي 8 0
 َنوُقِفشَم 00 وعفا
 ِهِيِرْجت َكِلدَه نود مدل تْوِإَمْبْنِم لُقِيَنَمَو # ©
 ًاورقك نيل ريرلوأ (3) 0 يح

 00م
 اَلَعحواَمُهَدفنَائراَاَحح َصْرْلاَو توسل

 01 7 1 فلم مس

 ٍضرلافاَنلَعحو ايل نووي الأ يح ِءْىَم لك آمْلاَنِ
 هَلْ المس جاجا اََمَحَوْمهَدصنأَ ىماور

 عجول ١ لال رج حاس 2 01
 نعمضو افقس<ء مس نْأَعَحَو نودتبم

 مشل 26 هر مو 58 و
 َىَسّلاوَراَلَوَلَتل َقاَح ىو َنوُصعُم هيَ
 كبف كف يِكَمَمو | َنوحبسي كلف يفلكَرمفل 20 67 هس و أَو
 هع نيش لع (0) ا ةويكلوعَس إأّْل

 2 وتعب نإ ةمف هَل موتو َوَمْل
 نك

 الإ لوسر نم َكِلبق نِم انلسرأاموإ»
 لكف «نوُدّبعاف انأ الإ ةلإال هّنأ هيلإ يجون
 ُهَدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي هللا هخعب يبن

 «كلذب ةدهاش ةرطفلاو هل كيرثال

 ةضحاد مهئّجحو مهل ناهّرْبال نوكرشملاو

 لب احبس ادَلَو ُنمحرلا َدحتا اولاقوإل
 نأ برعلا معز ىلع ٌدَر اذه «نوُمركم ٌدابع
 نوُمّركُم هللا دابع مه لب هللا تانب ةكئالملا

 ًالوق ةعاطلا ةياغ يف هل مهو «لزانملا يف هدنع

 هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيالا» 7 ًالمعو

 ءرمأب هيدي نيب نومّدقَتيال «4دولمعي

 ىلإ نوردابي لب هب مهرمأ ايف هنوفلاخُيالو

 «مهفلخامو مهيليأ نيام ُملعيإو :318 لعن
 «[نولماع مهامو اوُأمعام ملعي :يأ]

 لهأ مهوز «ىضترا نمل الإ نوُعفشيالوإ»
 «نوففشُم هتيشخ نمي مهوب هللا الإ هلإال

 لفي نقوإ» :14 نوُقفسُت هتبهرو هفوخ نيب
 هنأ مهنم ىعذا نم م 4ونوُذ نم هل ينإ مهنم

 هيزجن كلذفإ» هللا عم يأ هللا ثود نم هلإ

 ْمَلَوأط :" ٠ 4نيملاظلا يرجن كلذك ّمتهج

 اتاك ضرألاو ٍتاومسلا ّنأ اورفك نيذلا ري
 هتردق ىلع ىلاعت هّبُي *42'"امُهانقتفف ًاقتَر
 هرهقو ءايشألا هقلخ يف ميظعلا هناطلسو ةماتلا

 نأ نوُدجاجلا ملعي ملأ :يأ ؛تاقولخملا عيمجل

 لك ءاملا نم انلعجوإو قلخلاب لقتسملا وه هللا
 اهّنأ تاقولخملا نودهاشُي مهو «ّيح ءيش

 الفأإل ءايحألا لك لصأ ىلإ ةجاحب
 يساور ضرألا يف انلعجوإل :" ١ ؟4نونمؤُي
 اهلقثو اهب ّضرألا ىَسرأ ًالابج مه ديت ْنأ

 4 نودتبي مهلعلإ» رطق ىلإ ٍرطق نم قرط اهيف ٍنوكلسي لابحجلا يف ًارغث 4البُس ًاجاججف اهيف انلعجوإل ؛كرحتتو برطضت :يأ .ساتلاب َديِم البا
 اهتايآ نع مهوزل «لانُي نأ ًاسورحم ًايلاع «(ًاظوفحمإ» ءابيلع ةّبقلاك يهو ضرألا ىلع «ًاظوفحم ًافقس ءاهسلا انلعجووو :"” عضرألا يف ريسلا ىلإز

 سمشلاوإ» «هسنأو هئايضي اذهو ؛هنوكسو همالظ يف اذه - «راهتلاو ليللا قلخ يذلا وهوإط :** ابيف هللا قلخ ايف نوركفتيال 4نوُصرْغُم

 :" 6 نوروُدَي ؟نوُحبسي ِكَلَف يف لك ءرخأ ريسو رخآ ِكلفو رونب اذهو ,صاخ ريسو ةكرحو هتاذب كفو اهّصمَي ٌرون اه هذه 4ّرمقلاو
 مهف تم نفد ,«ماركإلاو لالحلا وذ كبر ُهَْجَو ىّقبيو ٍناف اهيلع نم لكإل لب ايندلا يف «دلخلا» دمحماي «كليق نم رشبل انلعجاموإ»
 ريخلاو ٌرشلاب مكولبنو توملا ةقث ةقئاذ سفن لك :"© :ىلاعت لاق اذملو «ءانفلا ىلإ لك لب اذه نوكيال ؟كدعب اوشيعي نأ نولمٌؤي «نوُدلاحلا

 .مكلامعأب مكيزاجنف «نوُعَجرَت انيلإوإل طنقي نمو ربصي نّمو رفكي نمو ركشي نم رظننف ؛ىرخأ معنلابو ةرات بئاصملاب كر بتخن «ةنتف

 اهقتفف ةدحاو ةقبط ةقتترم تناك نيضرألا كلذكو «تاوم عبس اهلعجف اهقتفف ةدحاو ةقبط ةفلتؤم تاومسلا تناك :ٌّيّدّسلاو دهاجم لاقو .ءيش امهنم جرخمال .نيتقصتلُم يأ :ًاقنَر (1)

 .ًاعبس اهلمعف

 ينعبنأ تلق :لاق ءهِءاَم ْنِم َقِلُخ ءيش ّلكد :لاق «ءيش لك نع ينكبنأف ءينبع ثرقو «يسفن ثباط كني اذإ يت للا لوسراي تلق :لاق ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا ىور * ٠ :ةيآلا

 /177/9ج ريثك نبا| .4 .مالسب ةّنجلا لخدا مت ماين ساتلاو ليللاب م مقو «ماحرألا لِصو ماعطلا معطأو ءمالسلا ,شفأ» :لاق ؟ةنجلا ٌتلخد هب ٌتلمع اذإ رمأ نع



 رافك ينعي «اورفك نيذلا كر اذإو» دفا

 نوئزهتسي 4ًاوزُه الإ كنوُذختي نإ شيرق

 يذلا اذهأ) :نوأوقي كئوصقتنيو كب
 ٌهَفسُيو مكتمل ب ٌبسي «مكتملا ركذي

 ٍنممرلا ركذب مهوإ» :ىلاعت لاق ,مكمالحأ

 اذه عمو هللاب نورفاك مهو «نورفاك مه

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوؤزهتسي
 :يأ #* لجع نم ٌناسنإلا قلل دشي
 رخآ نما ءيبش 23 دعب َمدأ هللا قلح مدا

 ىلع بكرف] «قئالخلا قلخ موي نم رابلا
 ناكوإم» :ىلاعت لاق الوجع َقِلُحف ةلجعلا

 يتايآ مكيروأسإ 4ًالوُجَع ٌناسنإلا

 يرادتقاو ٍيمكخو يمقن «نوُلجعتستالف
 :"8 نولجعتست الف يناصع نَم ىلع
 متتك نإ ُدعولا اذه ىتم نولوقيو»

 مهب باذعلا عوقوب نولجعتسي «نيِقداص

 ول :9# ًادانعو ًارفكو ًادوحجو ًاييذكت

 نع نوُمُكَيال نيح اوُرفك نيذلا ُملعي
 اوُنقيت ول «مهروهظ نعالو َراتلا ُمهِهوجو
 ولو هب اوُلجعتسا امل «ةلاحمال مهب ةعقاو اهّنأ

 نمو مهقوف نم باذعلا مهاشني ن نيح نوملعي
 مهقوف نم مهلإط :ىلاعت لاق اك ؛مهلجرأ تحت
 نمي مهو ؛«للظ مهيمت نيو راثلاَنِ لل

 ,«شاوغ مهقوف نمو ٌداَهم

 مُهَهوُجو ىشغتو ٍناَرِطَ نم مهليبارسإل
 مهءاهج عيمج نم مهب طيحم ٌباذعلاف «راَثلا

 لبإل 4٠: محل ٌرصانال «نورصنُي مهالوإ
 ءمهرِعدتو 8 ةأجف «ةحغب مييتأت
 نوعنصيام نورديال نيرئاح ال نوما ستسيف

 اًوْرُهاَلِإ كلَيوُدِحتِيَسإ اَورَهك ندا كلاََراَدإَو
 ٍنَمَبلا كِصِزِب مهو ممول كح ب ىلا ردها

 كيو لعن نضل اقلخ [) © ترريتكك وه
 راو

 دعولا اذه َْىَم توري 3 بوينت قا

 نحرك لمعي 9 ا تن تيقدص رشح نإ
0000 

 200111 2 3 نع كبك

 الفهم َةَكْفَبمِهيِتَأَكْلَب © تورَصني مه

 عزت قلو( نورها اَهَدَ تروغيطتسس

 وأ كاَم مهتوأورخس سيئا َقاَحَم كَم يِلْسُرب

 واهو مْكسوحَيَسْ 9 تو ءْزبتسا
 ما رمح مس ماو جرس دق >2 2

 ماعز 19 سرعت مهّيَرر كس نعمه ل لبنمُنلا

 هل حر

 رَصن 27 تروغيطتستالا ودي مهُسَمحَهِلاَم م

 ُِ م 0 جروح دوبَحضياَنِم مهاَلَو مهيمن

 أن تقرت زيلع 1 وعيش ءو

 69 يوبلتعلا مم مهف أ اهِفارْطَأَنِم اهصقنت نتصل

 ني

 كِلبق نم لُسْرب ءىزهُتسا دقلوإ : ١: ةدحاو ةعاس مهنع رخؤيالو «نورظنُي مهالوإج كلذ يف ةليح مهل سيل عاهّذَر نوعيطتسيالفإل

 نم رابنلاو ليللاب ْمُكْؤلكي نم لقط :47 ُةَعوقو نودعبتسي اوناك يذلا باذعلا نم «نوئزهتسي هب اوُناكام مهنم اوُرِخَس نيذلاب ّقاحف
 : هئالآو هتايا نع نوُضِرعُي لب « ءمهلإ هناسحإو مهيلع هللا ةمعنب نوفرتعيال «نوُضرعم مهر ركذ نع مه لبإ» ؟نمحرلا لدب يأ «نمرلا

 اذهلو ءاوُمعز ام الو اومهوت [؟ رمألا سيل ؟انريغ مهؤلكتو مهعنمت ةهل مهأ :يأ «ٌيبوتو ٌعيرقتو يراكنإ ماهفتسا ؟ُاَتنوُذ نم مهعنَت ةهلآ مه مأإ
 ءالؤه انعتم لبإ# : 88 نوراجُي 4َنوُبَحْصُي انم مهالوإ» ءمهسفنأ ٌرصن نوعيطتسيال ةهلآلا هذه 4مهسفنأ ّرصن نوُعيطتسيالإ» :ىلاعت لاق

 ًاظعاو ىلاعت لاق من " «ءيش ىلع مّهْنأ اودقتعاف هيف مه ايف ٌرْمُعلا مهيلع لاطو اوُمِعنو ايندلا ةايحلا يف اوُُم مهن (ُرُمُعلا مبيع لاط ىتح مهءابآو

 ىلع هئايلوأل هللا رص نوربتعيالفأ :ىنعملاو ,رفكلا ىلع مالسإلا روهظ كلذب ينعي «اهفارطأ نم اهّصّقن ضرألا يتأن انأ نوري الفأل مه

 .نولذرألا نورسخألا نوُيوُلغملا مه :ينعي ؟4نوُبلاغلا مهفأإ» :ىلاعت لاق اذهو نينمّؤملا هدابعل هئاجنإو ةبذكملا مألا هكالهإو هئادعأ

 :ىلاعت هللا لاقق «كلذ تلجعتساو «مهنم ماقتنالا ةعرس سوفنلا يف عقو ؛هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلاب نيئزهتسملا ركذ ان هّنَأ :انهاه ناسنألا ةلجع ركذ يف ةمكحلا "/ :ةيآللا

 ْنَم ىلع يرادتقاو يمكحو يتمقن يأ 4يئايأ مكيراسإ» :لاق اذهو ءرحت يال مث ٌرظْنْيو ءلجعُي مث ُلجوُي «هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلمُي ىلاعت هّنأل © لبَع نم ُناسنإلا قل

 /79/7١ج ريثك نبا/ .يناَصَع



 رك

 2 رخاس حس

 علمنا انياب تنل

 انأ امّنِإ «يحولاب مر ِذنأ امنإ نف) : 4

 باذعلا نم هب مككترذنأام هللا نع غلبم

 «يلإ هللا هاحوأ اًمع الإ كلذ سيل لاكتلاو
 «نوُرَدْيام اذإ ءاعدلا ْمّصلا ُم ٌعمسيالوإ» 00 000 2 وس عل

 هتريصب هللا ىَمعأ نمع اذه يدجيال نكلو 0 ِمُهَحَسسَم نيَلَو 0 تورذتيام

 مُهنَسِم نئلوإ : 45 هبلقو هعمس ىلع متخو ديول عنو بدلا ننهي
 اك انإ اهوا نول كبر باذع نم ةحفن وعدم و 2 حف

 تيكا بكري دن
 هو هه

 7 ءايبضو َناَقَرَفْلا نور دهو ئموم اَنيتاَءَدَعَلَو

00 
 6 2 تت

 اوناك مهّنأو مهبونذب اوفرتعيل ا باذع نم

 ٌعضنوإل :417 ايندلا يف مهَسفنأ نيملاظ
 سفن ملظتالف ةمايقلا مويل طْسِقْلا َنيزاوملا

 وهو «ةمايقلا مويل َلدعلا نيزاوملا عضنو يش
 دّدعت رابتعاب عمج امّنإو ىدحاو نازيم

 ٍةَّبح لاقثم ناك نإو» «هيف ةنوزوملا لامعألا
 «نيبساح انب ىفكو اهب اهب انيتأ لدرخ نم كلا راقس و 7

 نو ٍةَرذ َلاقشم ُملظيال هللا نإ : ىللاعت هلوقك يلا ملال« وا جم سلس > وريال "1 0000 هه

 ًارجأ ُهْنُدَل نم ِتْوْيو اهفعاضُي ةنسَح - كك بص هم هه

 الفم ًاوزاهامهمَوَق ةودسأل َلاَقْدِإ ار 0
1 

 © َييعاَهاَتََبا ديال
 نوُراهو ىسوم انيتآ دقلوإل «ًايظع
 يذلا ةاروتلا وهو باتكلا ينعي «تاقرفلا

 ًءايضوإل ءلطابلاو حلا نيب هب هللا قّرف
 ايكذتو «بولقلا يف رن «نشملل م ولات( نيم ٍلكَص ف مْكْوآَب ور ا

 :54 هن 3 مهفصو م ةظعومو م مك مسح ص سدح
 نم مهو ٍبيغلاب مهّير نوشخي نيذلا)» توتر يفَر للف (ه©) نين تك | قحاب انتْمِجأ
 هذآ ع صر

 تيرهّشلأ نيود ّلعأَنَأَو يرهرطت ىِدلأ أضر
 66 نوُلَجو نوفئاخ «نوفِفشُم ةعاسلا

 ميظعلا نارقلا ينعي ر كرام ركذ اذهوإ» هو 26 4 م و 7
 - ه2 هه رس رس سل هن رس ع رض سرس لس ج

 ةفلخ نيالو هيدي ني نم لطابل هيتأال يذل 0 َنيريذمأولوتنأ دعب حمص َنديكحال َهَداَتَو (©)

 ءالجلا ةياغ يف وهو هنوركنتفأ «نوُركنُم 5
 ُهَدْسُر مهاربإ انيتا دقلوإ» 8١: !؟روهظلاو

 رصبتف تاقولخلاو بكاوكلا لإ رظنف جرخ هلأو ءهرغص نم هدشر هانآ هلأ مالسلا هيلع مهاربإ هليلخخ نع ىلاعت ربخُي «نيملاع هب اتكو لبق نم

 اولاقإل : :© 7 اهتدابع ىلع نوفكتعم «نوفكاع اهل من يتلا ليئاقلا هذهام هموقو هيبأل لاق ذإ» :0؟ هموق ىلع ةجحلاو ٌقحلا هلل همهلأف ءاهيف

 ف مهو مناف «نيبم ٍلالضأ يف مؤاباو منأ منك دقلإل : ه5 :لاق اذهلو لالضلا مهئابآ عينص ىوس ة ةجح مهل نكي م «نيدباع اه انءابآ اندجو

 :نولوقي ؟4نيبعاللا نم َتنأ ْمأ قحلاب انتتجأ اولاق» : ه8 مهتهلا ٌرقتحاو مهءابأ َلَلِضو مهمالحأ َهْفَس اًملف ؛ ؛ميقتسملا قيرطلا ريغ ىلع لالض

 مكبر «َنهرطف يذلا ,ضرألاو ٍتاومسلا ٌبر مكبر لب لاقإل : ه5 َكلبق هب عمسن مل انإَف «هيف ًاقحم وأ ًابعال هلوقت كنع رداصلا م الكلا اذه

 ٌبرالو هريغ هلإ ال هنأ دبشأ انأو 4نيدهاشلا نم مكلذ ىلع انأوإ» ,تاقولحلا نم توحامو َضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا وه الإ هلإال يذلا

 .«نيربدُم اوُلوت نأ دعبإل ءاهريسكتو مهمانصأ ىذأ ىلع ّنصرحيل هموق ضعب عمسأ امسق ٌليلخلا مسقأ «مكمانصأ ٌنديكأل هللاتوإل :81 هاوس

 ءالجس نيعستو ةعست هيلع رشنيف ؛ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر صلختسي لجو رع هللا نإ :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع دمحأ مامإلا ىور ال :ةيآلا
 اندنع كل نإ لب ؛لوقيف «ٌبرايال :لوقيف ؛لجرلا ٌتِهّبف :لاق ؟ةنسح وأ ٌرذع َكَلَقَأ :لاق ؛ٌبرايال :لاق ؟نوظفاحلا يتيتك َكَْملَظأ ؟ئيش اذه نم ركدتأ :لوقي مث ءرصبلا دم لجس لك
 :لوقيف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذهام ٌبراي :لوقيف «هورضحأ :لوقيف !!(هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ لإ ال نأ ٌدهشأت ايف ةقاطب هل ٌجَرخُتف «مويلا كيلع ملظال ةدحاو ةئنسح

 هجام نباأو يذمرتلا هاقرو !«محرلا نمحرلا هللا مسب عم ءيش لقئيالو :لاق !!ةقاطبلا تلقثو تاالجسلا تشاطف :لاق ةفك يف ةقاطبلاو ةفك يف تالجسلا عضوتف : :لاق «ملظال كنإ

 /80/9١ج ريت نبا/ .حيحص دانسإب ماخلاو



 مهّلعل مف ًاريبك الإ ًاذَذُج مُهَلعجفط
 اهرّسك ءاماطخ مهلعجف «نوُعِجري هبلإ
 هدي يف موّدقلا عضو ؛مانصألا ريبك الإ اهلك
 هسفن ىلع ٌراغ يذلا وه هّنَأ نودقتعي مهّلعل

 راغصلا مانصألا هذه هعم دبعت نأ َفِنأ
 َنِمَل هنإ انياب اذه لعف نَم اولاقط :4
 ٠*: مهمانصأب ةناهإلا اوأر نيح 4نيملاظلا

 فش ع نع لاذ 4 عل اولد

 :يأ] «مهركذي قف انعمسإط مهديكيل
 1١: مهاربإ هل لاقي [مهبسيو مهُبعي
 سوؤر ىلع 4« سانلا نيعأ ىلع هب اوتأف' اولاقإ
 مهلمل) ٍسانلا نم الملا يف دابشألا
 مهاربإل ربكألا دوصقملا وه اذهو «نودبشي

 مظعلا لفحملا اذه يف نّيبُي نأ مالسلا هيلع

 هذه ةدابع يف مهلقع ةلقو مهلهج ةرثك
 انيهآب اذه َتلعف َتنأآ اولاق :57 مانصألا
 مهزيبك ُهّلعف لب لاقإ :+7 ؟4مهاربإاي
 رسسمكُي ملو هكرت يذلا ينعي ماذه

 دارأ امّنإو نوفل اوناك نإ مهولأشافإ»
 مهْأ اوُفرتعيف مهسفنأ ءاقلت نم اوُرِدابُي نأ اذهب
 ممِصلا اذه نع ردصيال اذه نأ «نوقطنيال

 اولاقف ميسفنأ ىلإ اوُمجرفإ» :584 داج هّنأل

 مدع يف مهَسفنُأ اوُمال «نوُملاطلا م نأ مكنإ

 مث 68 مهتملال مهتس ةسارحو مهزارتحا
 ضرألا يف اوقرطأ مث : مس ىلع اوُسكن
 «نوفطني ءال وهام َتملع دقلإ» :اولاقف

 ردكم ملا
 0 ها تب

 توُعسر هلام ْهْلَعل طار بكل ادد م مس
 © تيبس كمنكعَمل َِدمَلَصمَسْلاَك © رج رع ص سس سو ل سس 00 0
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 29 09 يحل انصح الو دفا ب وُقْحَيَو فحوص نوقطني اوناك نإ مهولس :انل لوقت فيكف

 01 0. :اهدسف ؟قطتنال اهلأ ملعت تن
 :كلذب اوفرتعا امل مهاربإ مه «لاج

 مكل فأل : ىا/ !؟للا نوُد نم اهنوُدبعت ملف رضتالو عفنتال يهو قطنتال تناك اذإ | «مرضيالو ائيش مكفني هلام هللا ِنوُد نم ٍنوُدُبعفأِ>

 ماقأف «رجاف ملاظ لهاج ىلع الإ جوريال يذلا ظيلغلا رفكلاو لالضلا نم هيف متنأام نوُرّبدتتالفأ !؟4نوُلقعتالفأ هللا ٍنوُد نم نوُدبعت املو
 هاج لامعتسا ىلإ اولدع مهلطاب رهظو مهثجح ٌتّضِحُد رو 4 «هموق ىلع مهاربإ اهانيتا انتَ كلتو» :ىلاعت لاق اذه ينو ةحيحلا مهلع

 زافاي انف : 14 قينجنملاب اهيف هوفذق مث ران اهوُمرْضأو ءأدج ًاريثك ابطح اوُعمجف ؛4نيلعاف منك نإ مكيفآ اوُرصناو ُهوُقْرَح اولاقإج ؛مهكلم

 «نيرسخألا مهانلعجف ًاديك هب اوُدارأوإ» ٠ ُثعِفط الإ ! ضرألا يف ٌران ّقبت لو «هقاثو ىوس قرحت ملف «مهاربإ ىلع ًامالسو أدب ينوك
 اناكو] ماشلا دالب ىلإ ؟نيملاعلل ابيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ ًاطولو ُةانيجتوإ» ١/: كلانه اوُبِلُعَف ءرانلا نم هاجتو هللا مُهَداكف «نيلفسألا نيبولغملا

 «ةلفان بوقعيو ٌقاحسإ هل انيهووإط :1/7 عريخلا توبث :ٌةكربلاو .اهراثو اهراهنأو اهبصخخ ةرثكل ماشلا ةكربو .طول مع ميهاربإ ناكو «قارعلا يف
 «نيحلاص .انلعج ًالكو) ,«بوقعي ٌقاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانّرْشِبفظ :ىلاعت لاق مك «قاحسإ دلو بوقعي :ينعي «دلولا دلو :ةلفانلا

 .حالصو ريخ لفهأ عيمجلا

 نإ :اولاق نيح ؛مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحم اهلاقو ءراّثلا يف يقلأ نيح ميهاربإ اهلاق ؛ليكولا منو هللا ّيبسح» :لاق امهنع هلل يضر سابع نب هللادبع نع يراخبلا ىور 84 :ةيآلا 0
 /114/ج ريثك نبل| .«ليكولا َمُعِنو هللا انبسح :اولاقو «أناميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق َّساَنلا

 .هللا اهدمخأ ىتح ءيش اهنم ُهْبصُي لو حبصأف ءبناج لك نم رانلا هيف اولعشأو ءلزج بطح نم ةريظح هل اوعنص :لاق 4ميهاربإ ىلع ًامالَسو اَْرَي ينوكإ» كاححَّضلا لاق 59 :ةيآلا

 /114/ج ريثك نبا|



 8-1 دوو ارهاب ىَر دهب ةَسبأ نع

 ها #آآ 2 ًََ هه اس حاس حرص
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 - ع 7-5 كسل
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 تيحلبّصلاَن ممن مناي ف هلَسمَأَو 5 َنيَقِسف

اف لبسك نماكداك :ذإ !اًكونو 9
 و 2 ةدكيجتفوا انكتس

 ريل دعي © 07) م يظعلا ب ّركحلا َ وولَسأ
 جرجس جس >8 ل

 قت زس ذك ياي كَس

 1ث د ثيل يفزاكسمي د ذل نمحاسَو دودو( 0 نعم

 09 تيوس اكسو وول مَنع تس

 ب 0 39 200 2 2212 و 120000

 ا آ آ

 3 يركن

 كأم أ حنس ُككَعَو 21 3 1 يم

 هرمأب هرضهمصاَءعِراَسلم نامل وله

 007 َنيللع يَ لحب نكس 2 "قنا ضْمدلاَلإ
 اق

 «انرمأب نود أ مهابامجؤوب فرب

 هللا ىلإ نوعدي «مهب ىدتقي ةمعأ مهانلعج

 ماقإو تاريخا َلعف مهلإ انيحوأوإ» ءهنذإب
 باب نم [اذه] «ةاكزلا ًءاعتيإو ٍةالصلا
 انل اوناكوإ .ماعلا ىلع صاخلا فطع
 مث .هب سانلا نورمأي امل نيلعاف ؟نيدلباع

 ميهاربإب نما دق ناكو مطول ركذب فطع
 هل َنمافإ» :ىلاعت لاق اك هعم رجاهو .هعبتاو
 هللا هاتاف «يبر ىلإ ٌرجاهم يِنِإ لاقو طول

 ىلإ هنعبو اين هلعجو هيلإ ىحوأو ًامكح

 ةانيت ًاطولو» :1/ 4 :ىلاعت لاق اذهو مودَس

 تناك يتلا ةيرقلا ّنِم هانّيجنو ًاملعو امك

 [ثبختسملا طاوللا :يأ] #ثئابخلا لمعت

 :يأ] «نيقساف ِءْوُس موق اوناك مهنإ»
 ف ةانلخدأوإو :ا/© [هللا ةعاط نع نيجراخ
 نم هنإإلا [ةوبنلا يف :يأ] «اتيجر

 نم ىكان ْذِإ ًاحونو» :/5 4نيحلاصلا

 اعد ذإ ًاحون ركذاو :يأ] «هل انّبجتساف لبق

 «هوبّذك 11 [طولو مهاربإ لبق نم هموق ىلع

 بركلا نم هلهأو هانيجنف هل انبجتساف#

 ٌبولغم يّنَأ هَبر اعد نيح كلذو] « مظعلا

 نيذلا موقلا نم ٌةانرصنوإ :الال [رصتناف
 مهانقرغاف وس موق اوناك مهنإ انتاياب اوُبدك

 نأ دعب هين يملع اعد ا دحأ مهنم ضرألا

 مهوعدي ًاماع نيسمخ اّلِإ ةنس فلأ مهيف ثبل

 الإ مهنم هب ْنمْوُي ملف «لجو ّرع هللا ىلإ
 ىلع ْرَذتال ٌبرإ»:لاقف مهلع اعدف «ليلقلا

 ةواكوإل :1/8 4ًرايك نيرفاكلا نم ضرألا
 «ًاليل «موقلا من مغ هيف ٌثعر ذإ ثرحلا يفإ» .[نامكحي ْذِإ اًمُهركذاو :يأ] 4موقلا مغو هيف ْتَسَفَن ذإ ِثرحلا يف ٍنامكحي ْذِإ َنايلسو

 ثرحلا باحصأ ىطعأ دواد نأ كلذو «َنايلس اهانمهففإل :/4 4نيدهاش مهمكحل 533 و ثرحلا باحصأل منغلاب دواد ىضقف «هتدسفأف

 دوعي ىتح هوحلصُيو ُه ةورمعيف مركلا منغلا لهأ ىطعُيو ٍءاهعفنو اهثبل مط نوكيف ؛مركلا لهأ اهاطعيف منغلا ذحخؤت لبال :ناملس لاقف ءمنغلا باقر

 لك ىطعأ هّنأب هناحبس ربخأ] «ًاملعو امك انيتآ ًالكو»ط .مهمرك مركلا لهأو «مهمنغ منغلا ُلهَأ ىطعُي مث ؛ «منغلا هيف ٌتشفن ةليل ناك يذلاك
 يف ٌريطلا فقت هب مرت اذإ ناكو «روبزلا ةوالتب هتوص بيطل كلذو «ريطلاو َنْحّبسُي لابحلا ةواد عم اَنْزُحَسوط [نيرمألا نيذه امهنم دحاو

 ل اكأر) :ىلاعت لاق اي عورتا ةعنص ينعي (مكل رسوب ة ةعنص هانملعوإ» 6٠١: «نيلعاف انكوإ» ءًابيدأت لابجلا هيلع ّدرتو هبواجتف ءاوهلا
 م١1 ؟هلا مَعَ «نوركاش متنأ لهفإ» لاتقلا يف «مكيمأب ْن ْنُه م مكتصحتلا» ةقلحلا عسونال «درسلا يف ٌرّدَقو ٍتاغباس ٌّلمعا نأ تيدحلا

 ءيش ّلكب انكوإ» ماشلا ضرأ ينعي «ابيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ ٍهرمأب يرجتإ» ةفصاعلا خيرلا نايلسل انرحسو 4ةفصاع عير َنايلسلو»
 هل انرحسفإلل :ىلاعت لاق اك .همشحو هتالآ عضوتو لزنيف ضرألا نم ءاشي ثيح ىلإ هب ريستو هعفرتف هلمحت طاسب هل ناك هنأ كلذو 4نيهلاع

 .«ٌباصأ ثيح ًءاخنر هرمأب يرحت ميرلا

 يراخبلا حيحص يفو .«ّرجأ هلف أطخأف دهتجا نإو ءنارجأ هلف ءباصأف مكاحلا دبتجا اذإد :ِتوَع هللا لوسر لاق :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نع يراخبلا حيحص يف تبث ا/4 :ةيآلا

 اوتاه :لاقف «نايلس امهاعدف ءاتجرخف «ىربكلل هب ىضقف دواد ىلإ ماحتف «نينبالا دحأ ذخأف بئذ ءاج ذإ ءامحل نانبا امهعم ناتأرما انيب» :ِهْْكَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينُأ نع ملسمو

 .«ىرغصلل هب ىضقف .هقشتال اهنبا وه ْإ كمحري :ىرغصلا تلاقف ءامكنيب هقشأ نيكسلا



 يف 4ُهل َنوُصوُعي نم نيطايشلا َنِمول 7
 «كلذ ريغو رهاوجلاو ءىلاللا نوجرختسي ءاملا

 ا «كلذ ريغ « كلذ نود ًالمع نولمعيوإ»

 صاّوغو ءانب لك نيطايشلاو# : :ىلاعت لاق

 مه اكو .«دافصألا يف نينّرقم نيرخاو
 نم ّدحأ هلاني نأ هللا هسرحي «نيظفاح

 :يأ] 4تويأوإ» :8* ءوسب نيطايشلا

 َيِبَسَم ينأ ُهَّبر ىدان ْذِإإل [ّبويأ ٌركذاو
 هدلوو هلام يف ءالبلا نم هب ناكام يَّرُّصلا

 ىللص لاق «نيمجارلا ُمحرأ تنأوإل هدسجو
 ُءايبنألا علب ٍساّتلا ٌدشأ» :ملسو هلاو هيلع هللا

 بن ناك دقو (لثمألاف لثمألا مث نوححِلاصلا مث
 ُهبو «ربصلا يف ةياغ مالسلا هيلع ُبويأ هللا
 هل انبجتسافإل :84 كلذ يف لثملا برضي

 سيل هنم ناك امو] رص نم هبام انفشكف
 ةباجالاو «ءاعد ناك امّنِإو ةياكشلا باب نم

 ُهلهأ ةانيتاوإ» [ءاكتشالا ال ءاعدلا بقعتت

 «انايع ةدلوو ُهَلام هيلع درو «مهعم مُهّلثمو

 هل اوُيحأف اوُنام دق هون ناكو] مهعم مهلثمو

 اندنع نم ةمحرإط «[مهعم مهلشم هل َدِلُوو |
 ف هانلعجو هللا نم ةمحر «نيدباعلل ىركذو

 مه انلعف امنأ ءالبلا لهأ نظي العل ةودق كلذ

 ىلع ربصلا يف هب اوُسأتيلو ءانيلع مهناوط كلذ
 كلذ يف ةمكحلا هلو «هئالتباو هللا تارودقم

 « لفكلا اًذو سيردإو ليعامسإو9»

 :يأ] نيرباصلا نم لكإل [مهّركذاو :يأ]
 [هيصاعم بانتجاو هتعاطب مايقلاو هللا رمأ ىلع
 ّنِم مهنإ اسمر يف مهانلخدأوإ» 5
 بهذ ذإ ِنوثلا اذ 01 :87 «نيجلاصلا

 مهاعدف «لصوملا ضرأ نم ىو ةيرق لهأ ىلإ هللا هنعب مالسملا هيلع ىتم نب سنو نأ كلذو «(ن)و (تافاصلا) يف ةروكذم ٌةّصقلا هذه ًايضاغم

 لاق «باذعلا مهنع هللا عفرف «لجو ٌز رع هلل ىلإ اوعّرضت كلذ نم اوُقَقَمت اًملف ثالث دعب باذعلاب مهدعوو ًابضاغم ٠ جرخف «هيلع اًوَبأَف هللا ىلإ

 اوفاخو مهب تججلف ةئيفس يف موق عم بكرف بهذف سنوُي اّمأو «..ايندلا ةايحلا يف يزخلا ٌَباذع مهنع انفشك اونمآ ال سنوي موق الإ. :ىلاعت

 نأ ّنظفإ# ؛؟#نييضحملا نم ناكف ْمَهاَسف : :ىلاعت لاق اك «سنوي ىلع ةعرقلا تعقوف هنم نوففختي مهنيب نم هنوقلي لجر ىلع اوعرتقاف اوقرغي نأ
 يف ىذانفإ» ءانجس هل نوكيل تول همقتلاف رحبلا يف يقلأف «ةقزر هيلع

 هل انبجتسافإ :84 [مهيلع ربصلاو هموق ةموادم كرت نم هيف فلاخ ايف ديري] «نيملاظلا نم ُتنك يِنإ كناحبس َتنأ الإ ةلإ ال ْنأ تاملظلا

 ءالبلا لاح يف ءاعدلا اذهب انوُعدو دئادشلا يف اوناك اذإ 4نينمؤملا يجنن ن كلذكوإ)» «تاملظلا كلتو توحلا نطب نم هانجرخأ #معلا نم هانيجنو

 «نيثراولا ٌريخ تناول ساّنلا يف يدعب نم موقي ثراوالو يل دلوال «ًادرف يِنْرَذتال بر ُهّبر ىكان ْذِإإط [ايركز ركذاو :يأ] «ايركزوإ»
 .ٌتدلوف دلئال ًارقاع تناكو «هتأرما ٍ«ةجوز هل انحلصأو ىحي هل انبهوو هل انبجتسافإل 4٠: :ىلاعت هللا لاق «ةلأسملل ٌبسانم ,ءانثو ءاعد

 «نيعشاتخ انل اوثاكوإ» اندنع ام «ًايهروإ» اندنع ايف ف بَ اًنوُعديوإ» تاعاطلاو تابرقلا لمع ين «تاريخلا يف نوُعِراسُي اوثاك مهنإ)

 ٌرِدق نموإل :ىلاعت هلوق نم هيلع قيضن ْنل :يأ «4هيلع ٌرواقن ْنل
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 اهيف اتخفنف ")اهججرف ٌثنصحأ يتلاوإ» ١
 - , ايبا ة ل را
 «نيملاعلل ةيآ اهتباو اهانلعجو اَنِجوُر نم ا ا

 اذه يفو «مالسلا امهيلع ىبسيعو م 20 ا
 09 1 لع هلل أ 35 اسنحور نياسهيفانخفنفاهحو َتنصْحْأَقْلاَو
 ري يس ل د 20 تالا ريس 06 هذ ل خس سل

 نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ امو «ءاشيام ُقلخي هنأ ءوزنهنإ 8 تريملتعلا ةَياَءاَهَنْباَواَهنْلَعَحَو

 مكُتمأ هذه نإ : ١ نوكيف نك :هل لوقي رجح اع ب هللا دا كس م حم
 مكتّتسو «دحاو نيد مكنيد ْنِإ «ةدحاو يأ اإل ودب عافم 0

 بام م هج وموسم اس مع
ادي 1 عندي مهرمأأ 2

 مكل نيب ادب يتلا مكتعيرش هذهو «ةدحاو هن تروعجر 

 ىلع بصن «ةدحاو ةمألو ؛مكل تحضوو ما و وسع هر وم لل

 مكبر انأوإ» :ىلاعت لاق اذهلو لاحلا 00 نموموهو تحصل ح 0

 6 هل كيرشال ةّدحو : يأ «ِنوُدبعاف هه صرع

 . ىلع مألا تفلتخا مهني مهّرمأ اوقطقنو) يركع ْمَرَكَو ا تكس وءوِيِعَسْل
 - 9 مب - هنأ اه 0

 ةمايقلا م و © نوُعجار انيل ! كد : ىلاعت لاق اساسا لل سس ريس 1 حمال وعدم

 إو ٌريخف ًروخ نإ هلمع بسحب لك ىَراجُي 8 هول يلس لطرف

 ْنَمْفظ :44 :ىلاعت لاق اذهلو رشف ًارش 2 6 5 ْ َ 522

 لف يؤم وهو ٍتاحلاصما ّنب لمعي نزلاردصت | صحم اد ْقحْلاَذَ 0

 َناَرفك الفإب اخلاص ًالمع َّلمعو ٌقّدَصُم ودم 7 0 لادم ني 4 دق املي ونأو هو

 م كح نيوافَع نا ححده ام
 ملظُي اله ركشُي لب مس رفكيال «ييعسل ونبأ

 هل انإو» :ىلاعت لاق اذههلو ٍةَرْذ لاقثم تود نم ودم َهتاَمَو 0 مك 0 كريمللظ

 هيلع بالف هلمع - ٌّبتكي نوبتاك -وه
 ب عّيضُي عيمج ب د 4 نوبت ل م

 اهانكلهأ ٍةيرق ىلع ٌمارحوإ» :48 ٌءيش هنم _ تاكل () هل تودروا هزت منهج بصح للا
 يرق لك لهأ نأ َرَدق ذه «نوجْرَيال مهنأ 0 ول . . 20 006

 هَ درو ةهلا ع
 موي لبق ايندلا ىلإ نوعَج ريال مهنأ اوكلهأ انك اهو ا عدو

 جوجأي تحف اذإ ىتحإ» :45 ةمايقلا يلد 3 كي سلاف

 اوك مدآ ةلالس نم ةمذّرش مهو (جوُجأمو © اس و سدءؤ ل م, حرش + 0

 مهوؤط ءنيئرَقلا وذ هانب يذلا ٌّدّسلا ءارو نم © َنوُدَعَبْم اَبَع كلو َنَْحَل خؤسحل ًأاَنِممُهلَتََبَس
 نم ُبدَحلا «نوُليسي ب بدح لك نم 5-7

 نوغعِرسُي يأ :نولايسني ءابنم ٌعفترملا :ضرألا
 ةّصخاش يه اذإفإط تبرتقاو ةعاسلا ٍِتَقْزَأ لاوهألا هذه تلصح اذإ ةمايقلا موي ينعي «قحلا ُدْعَولا ب رتقاوإ» :81/ داسفلا ىلإ يشملا يف

 «نيملاظ انك لب) ايندلا يف هاذه نم ةلفغ يف انك دق الْيواي» :نولوقي ماظعلا رومألا نم هنوُدِهاشُيام ةدش نم «اورفك نيذلا ٌراصبأ

 اه منأل اهيف هب ىَمرُي يذلا اهُدوقو 4«َمَّنهج ٌبَصح هللا ٍنوُد نم نوُدبعتامو مكتإو : 8/8 كلذ مهعفنيال ثيح مهسفنأل مهملظب نوف رتعي

 مهتادوبعمو نودباعلا نوُدِلاخ اهبف لكوإ» !؟َراَثلا اولخد امل اهوُدَرَوام ةفآ)ط دادنألاو مانصألا «ءالؤه ناك ولإ» 8 نولخاد 4ُ(ْنوُدِراَو

 مهسافنأ ٌجولُو :ٌقيهشلاو ؛مهسافنأ جورخ :ٌريفزلاو © ٌقيهشو د رِيفَز ايف مهلإ# :ىلاعت لاق اك ريفر اهيف مهلإط ٠١٠١: نودلاخ رانلا يف مهلك
 .«نوُدعَبُم اهنع كئلوأإو ةمحرلا «4ىَنْسَحْلا انِم مه ٌثقبس نيذلا نإ) : ١٠١١ [ران نم تيباوت يف مهنأل] «نوعمسيال اهيف مهوؤج

 ريغ ىلإ كلمه َنيهذيالف :يهُلا لاق .لفسألاو لعألاو نامككلا :ةعبرأ صيمقلا جورفو .ةراهطلا لمكأ ةرهاط اهْإ :يأ .ايونب بر قلعت مل :يأ ؛صيمقلا جرف :جرفلاب دام نإ (1)
 «سوُدقلأ رمأب سُدقلا حور نم خفنلاو اهسالو لهاجلا مهو هيلإ بهذيام ديري نأ نم ٌةرابع ٌنسحأو «ةراشإ ٌفطلأو ءالظفل ُنزوأو خم ُهَرْنَأ ٌنارقلا ّنأل «ةيانكلا فيطل نما هّنإف ؟اذه

 .سدّدخلاو بذاكلا ّنظلا نع ةرهطملا ةسّدقملا ِءَر هزنو «سوُدُقلا ىلإ َّسُدَقلا ٍِضّضُأَ

 ءهنم هللا مهمصع دق موق ميرم نبا ٍىسيع ينأي من تقي دل باي هكردي ىتح هبلطيف . 1 :لاجدلا جورخخ دعب مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيدح هحيحص يف ملسم ىور 5 :ةيآلا

 مهمض يأ] روطلا لإ يدابع ْرّرَحَف «,مهاتقب دحأل ٍتاَدْيال يل ًادابع ٌتجرخأ دق يّنَأ :ىسيع ىلإ هللا ىحوأ ذإ كلذك وه انيبف «ةّتجلا يف مهتاجردب مهندحُيو مههوجو نع حسميف

 هللا بن ٌرَصْحْيو كام ٌةَرم هذبب ناك دقل :نولوقيف مهيرخآ ريو ءاهيفام نوبرشيف ةيربط ةريحب ىلع مهلئاوأ رميف «نولسني ٍبّذَح لك نم مهو «جوجأمو جوجأي هللا ثعبيو [ًازرح محل هلعجاو

 ح «مهباقر يف [منغلاو لبالا فونأ يف نوكي د دود] َفُعُتلا مهيلع هللا ُلِسِرُيَف ؛ةياحصأو ىبسيع هللا بن بغريف «مويلا ؟دحأل رانيد ةئام نم ًاريخ مهدحأل روثلا سأر نوكي ىتح ,هباحصأو ىسيع



 ين اهقيرح اهَسيمَح نوغمسيالإل : "٠
 مهشفنأ تبتش تبتشا ايف مهوإ» داسجألا

 مهل لصحو روذحلا نِم مُهَمْلَسَف «نوُدلاخ
 عزفلا مهنزخُيالاط *٠١: بولطملا

 نيحو ءروصلا يف ةخفنلاو ٌتوملا «ربكألا
 «ةكئالملا ُم ْمُهاَقلتتود ءاهلهأ ىلع راتلا قبطُت

 منك يذلا مكي اذهإ» :ملل لوقت يمي
 اوجرخ اذإ مهداعم م ع مهرشب ؛ :4نودعوت

 ٠65: مر سيام اوُلَمأف : يأ ؛مهروبق نم

 «بتكلل ٌلجَسلا طك ءامسلا يِوطَن ةويإ»
 ا «بوتكملا ىنعب ؛باتكلل لجسلا يطك

 ِهِرْذَق ٌقح هللا اوُرَدَق اموإ» :ىلاعت لاق
 ٌثاومسلاو ةمايقلا موي ُهَئِضِبق ًاعيمج ضرألاو
 اّمع ىلاعتو ةَئاحبس هنيميب ٌتاَيِوطَم

 ُديِعن ,قلخ َلَوَأ انأَدَب ك9 .#نوكر شي
 5 ةلاحمال ٌنئاك اذه :ينعي ؛4انيلع ًأَدْعَو و

 اقلخ قئالخلا ُهللا ٌديعي موي «نيلِعاف انك

 مهتداعإ ىلع رداقلا وه مهأدب ءاديدج

 دعب نب ٍروُبْزلا يف اسبتك ذقلوإل : ١6

 يِدابع اهُثري َضرألا نأ ركذلا
 اًمع ىلاعت هللا نم ربخ اذه نوُحْلاِصلا

 يف ةداعسلا نم نيحلاصلا هدابعل هاضقو ةمَّيح

 ايندلا يف ضرألا ةئاَّروَو ؛ةرخآلاو ايندلا

 ىلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا وه روُبَّرلاو .ةرخآلاو
 ًاغالَبَل اذه يف ْنِإإ» ١١: 5 مالسلا هيلع دواد
 يذلا نارقلا اذه يف ْنِإ «نيدباع موقل

 هلاو هيلع هللا لص دمحم اندبع ىلع هانلزنأ

 مهو «نيدباع موقل ةيافكو هِعفنل ًاغالبل ملسو
 مَيضرو هّبحأو هعرش امب هللا اودُبع نيذلا

 يف َدَِس ةمعنلا هذه ركشو ةمحرلا هذه َلَِق ْنَمف 4نيلاعلل ةمحر الإ كانلسرأ اموإل : ٠٠ ٠١ مهسفنأ تاوهشو ناطيشلا ةعاط ىلع هللا ةعاط اورثاو

 مّتهج ٍراَوبلا َراَد مهّموق اوُلَحَأو ًرفك هللا ةمعن اولد نيذلا إرث ملأ» :ىلاعت لاق ام «ةرخآلاو ايندلا َريسَت اهدححجو اهَّدَر نمو «ةرخآلاو ايندلا

 ايندلا يف ةمحر هل ناك هعبت ْنَمَف ةاَدْهُم ةمحر انأ امّنإ :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ملسم حيحص يفو .«ٍراّرقلا سفيو اهئولصي

 منأ لهفإ» .نيكرشملل اذه لوقي نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ُهلوسر ىلاعت هللا رمأي 4ٌدحاو هلإ مكهلإ امنأ نإ ىحوُي امنإ لقط : ١١م. ةرخآلاو

 ام مكل ٌبرح يّنأ مكٌئملعأ «ِءاَوَس ىلع مكثنذآ لقفإل هيلإ مهتوعدام اوكرت كالت نفل : ١٠١9 ؟هل نوُداقنُم .كلذ ىلع نوعبتم 4نوملِسم

 هددعببالو هبرقب يل ملعال نكلو ,ةلاحال ٌعقاو وه ؟4نوذعوثام ديعب مأ ٌبيرقأ يرذأ نإو» «يتم ءارب منأ 5 مكنم ٌءيرب انأو ؛يل ٌبرح مكنأ

 1 ىفخأو سلا ملعيو «نورسُامو دابعل ُهرهظْيام ملعيو ةعيمج بيغلا ملعي هللا نإ «نومتكتام ملعيو لوقلا نم رهحلا ُملعي
 :[ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا :يأ] 4لاقإ» : ١١) 4نيج ىلإ عاتسوإ» مكل ةنف : مكنع كلذ ريخأت لعل «مكل ةعف هلع يرذأ ْنِوط

 كلذيو] .كفالاو بذكلا نم نورتفتام ىلع «نوُفصتام ىلع ُناعتسملا ٌنمحرلا اًبروإ» «نيبذكملا اًئِموق نيبو اننيب لصفا «قحلاب مكحا بر

 ب هنإإ» ١١

 .[ هناحيس هيلإ رمألا صضيوفتب ةروسلا هللا مخ
 مك خلل

 ىبيع هللا يبن بغريف [ممّدلا :ْمهرلا] مهو ْمُهُمَهَز ُهألم الإ ريش عضوم نودجيالف «ضرألا ىلإ ُةباحصأو ىسيع هللا يبن طبه مث ,ةدحاو سفن تومك [لتق يأ َسْرَف نوحسبصيف

 اهكرتي ىتح ّضرألا ٌليمغيف ِريَوالو ِرَدَم تيب هنم نوكيال ًارطم لسري من ءهللا ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف [ةيناسرخلا لبالا يهو] تخبلا قانعأك ًاريط هللا لسرُف هللا ىلإ ُهباحصأر

 موب ور ع مام 0-2000 طير

 مهسقفنأتَهَبْش ام ىفهشو اهسيسح تسومشيال

 دلو كت ركل ٌعرفلا مدرع 1 7 ثوزي

 ]أ روم ىو يع سمر اسس رس 2
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 6و يا سم 0
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 ./؟119/ ثيدحلا مقر /؟554/4ج ملسم حيحص نم هلوطب ثيدحلا [اهئافص يف ةارملاك يأ َقَفْلُرلاك



 جحلا ةروس ريسفت 55
 ةلَرْلَر نإ مكبر اوُقتا سانلا اهّيأاي» ١: 2 ة لو

 هاوقتب هدابع ىلاعت رمأي «مظع ء ٌءيش ةعاسلا 0

 اهزالزو ةمايقلا موي لاوهأ نم هنوابقتسي امل نيب

 ا 0 ا

 5005 هل د هيف 0 0 4 2 21 آ راو هه ما -ه هناك

 اّمع ةعضرم لك ٌلقذت اهنورت ةوب» :3 و 21
 ٌبحأ نع ىرتام لوه لعْشُ 4تعضرأ ة ا ل  لسزن 0
 شهدت هيلع ساّنلا قفشأ يه يتلاو ابيلإ ساّقلا م مو ا 0

 0 داك سعر نص
 ىرتوإل لوحلا ةّدشل همامت لبق «اهلمح لمح ٌديِدَسوْلأَِب اَدَعَيكْلَو كردكسب مُهاَمَوْىَركْس

 يذلا رمألا ةدِش نم «ىَراكس ساتلا هوو 700

 نكلو ىراكسب مهاموإل مهوقع هيف تشهُد كميل يَ

 روطتو نادلولا بيشي موي «ديدش هللا باذع وو كس كس لو 17
 مهبرضتف ضرألا راطقأ ىلإ ةبراه نيطايشلا ضن هَلَوَصْمَلِه يع بماي 506 برم ندطيَس

 :17 نيربدم سانلا يلويو عجرتف ةكئالملا يشك سائلا اَهْيَأكي "ريتا بن لي

 .ملع ريغب هلا يف ٌلداجُي نم ساتلا نموأ»
 َُفَدَمْل #2 مدع > 00 كي 55
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 ءايحإ ىلع هللا ةردق ركذأو ثعبلاب بدك 2 مس 00 00100100 و 2 8

 اعبّتُم هئايبنأ ىلع هللا لزنأ اًمع ًاضرعم «قوملا م 1 اول عوكل وَك ٌدفوَلعْم
 مغ 5 م هر هه محام ب .٠ وع يا

 .سنالاو نما نم ٍديرم ناطيش لك هرفك يف رح مستر جا كرات 0-52 فو
 ٌقحلا نع نيضرعملا ةلالضلا لهأ لاح اذهو هب سسو 2 م

 ةباتك ناطيشلا ىلع «هيلع بيك : 5 كولين مكن و مصرس نشأ اوعلبتِلَمُك

 هنإفإ» هّدّلقو ةعبأ «هالوت نَم هنأ ةيردق يملي 000 لد 32 لو

 يف هّلضُي «(ريعسلا باذع ىلإ هيددبيو ُهّلِضُي اليك ِرْمْعْلا ذر قلتم
 لآ

 ريعسلا باذع ىلإ ةرخآلا يف هدوقيو يندلا اَهَيَلع انت َدِإَهَد ٌةَدِماَه صضرَأْلا ىَرَيواَيَم لِ

 ركنملا ثعبلل فلاحملا ىلاعت ركذامل :8 رج هع سم ل ا حسم ح2 حافر سر 0

 داعملا ىلع هترددق ىلع ٌليلدلا ىلاعت ٌركذ داعملل جيه جوز كح نم تتبناو تيروتزتها ء 4
 اهّيأايإ» :لاقف قلخلل هئدّب نم ٌدَهاَشُي ام
 نمل كلش يف 4بير يف مك ْنِإ سانلا

 لعج مث «ةفطن نم مثل «مالسلا هيلع مدآ هنم ٌقلخ يذلا «بارت نم مانقلخ انإفإ ةمايقلا موي داسجألاو حاورألا مايقو داعملا وهو « ثعبلا

 اهيف لكشال محل نم ةعطق ريصتف موي نيعبرأ محرلا يف ةفطنلا تّرقتسا اذإ كلذو 4ةغضم نم مث ٍةقلع نم مثإط نيه ءام نم ٍةَالُس نم هلسن

 ماحرألا يف ٌقْنو «[مكقلخ ٌراوطأ انفيرصتب انتردق لاك «مكل َنيملإ طيطختلاو ليكشتلا اهيف عرشُي مث 4ةقلخت ريغو ةقلخم ٍةغضم نمإ»

 ةغضم تغلب اذإف «قول ريغو قولت طقسلا يهو ةقلحملا ريغو ةقلخلا يهو ةأرملا اهيقلتال محرلا ف رقتست ةراتو 4 ىَمَسُم لجأ ىلإ ءاشنام

 اغلب مثإط «ائيشف اعيش ةّوقلا لا هيطعُي م هلقعو هرصبو هعممو هدب يف ًافعض ًالفط مكجيرخُن مثإط مسن تناكف عبارلا قلخلا يف تسكن

 فعضو عرهلاو ةخوخيشلا وهو «ٍرْمْعلا ِلَذْرَأ ىلإ َُرُي نم مكسوإط هبابش لاح يف «قوتُي نم مكسوإ» «بابشلا ناوفنعو ةّوقلا نم 4م ٌّدشأ

 لْذْرَأ ىلإ 39 نأ كب ٌدوعأو . 2 :ملسو هلآو هيلع هللا ىَلص يبنلا ءاعد نم ناك اذهو] «أئيش ملع دعب نم َّملعي اليكلإ ؛لقعلاو ةّوَقلا

 لك نم تعبنأوإ» راملاو عورزلاب 4«ثترو» تابنلاب 4تّرتها َءاملا اهيلع اَتلزنأ اذإفإ اهيف َتبنال َةَّلِجَقُم 4ةدماه ضرألا ىرتوإلا .[(رمعلا

 .جرلا بّيط رظنملا نسح 4«جيببإ» [نول :يأ] «جوز
 نم جرحت نأ كرمأي هللا نإ :توصب يدانيف «كِيَدْعَسو ابر كيبل :لوقيف ؛مدااي :ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي» : لع ينلا لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا ىور ؟ :ةيآلا

 ننكلو ىراكسب مهامو ىراكش َساَنلا ىرتوإت ديلولا بيشيو اهلمح لماحلا عضت ٍديحف «نوعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :لاق ؟راّثلا ٌتْعَبامو !براي :لاق ءراَنلا ىلإ اثعب كتيّرذ
 بنج يف ءادوسلا ةرعشلاك ساّلا يف متنأ «دحاو مكنمو نوعستو ةعستو ةئامعست جوجأمو ٌجوجأي نم» : هلع يبا لاق ءمهعوجو تريغت ىتح سانلا ىلع كلذ ّقشف «ديدش هل هللا باذع

 ٠١/ نإ" ج .ريثك نباأ .اهفصن يأ ةنجلا لهأ رطش :لاق مث ءانربكف «ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ حجرأل ينإو ءدوسأألا روثلا يف ءاضيبلا ةرعشلاك وأ ضيبألا روثلا

 نضال



 كروت اجاب ليلد كلذ 4قحلا وه هللا ْنأب كلذإل :*
 24 90 001 هوس حض ه 38 هرم صلو ري رام م ع 7 7 فر 7 و هنأوإ» ءاشي امل لاّعفلا رّبدملا قلاخلا ةردق
 يرو مى منا ٌقوملا يحن نأ نحل اوه هل نايل تبنأو ةتيملا ضرألا ايحأ اك «ىتوملا يِيحُب
 لا م لس ره م رس سل و 58 يذلا نإإ» :ىلاعت لاق !؟ عاونألا هذه اهنم
 ٍِق 020000 2 هيد + ةَعاَسْلأَنَأَو ايل ءيش لك ىلع أو ««قوملا يِبحُمَل اهايحأ
 عر دم *> حسم 0 اس ل 2 وو ص لة 1 املا نأ 1 دق

 ىده لو عربغب هللأ نصا مر ةلرولا ©ابيف ب بير ةيتا ةع نأوإل رب
 2 م 0 ثعبي هللا نأوإ» «ةيرمالو ايف كشال ؛ ةنئاك

 هه ايمو 7 لسع ور مدد م معو اح نمل لوو
 َكِلِلد 0و د حيحص لقع الب 4ريُم باتكالو ٌىدهالو

 سارلارسو اير ديِصَلل لَيسَ َكاَديَتَمَدَاَمي < ىوفاو ألا درجمب ل ؛عرص لقتالو
 وكم 2 2 ب 709 ا 0001 دع ءروو نع ًاربكتسم هتبقر يوال «وِفطع ع يناثإ»

 ا 2 ذآ م سو ع - دم يمد همس سس

 هنب |نإوءهينامطاريخ سنك فرحك هللا ابعي نم 7 ماللا كولا ليس نع ايت» ٌّقحلا
 لول لس اس عز 2 7 2 0 ا ض 1 01 3 مور م أ ل ص اقل ايندلا يف هلو» ء[لضييف ُلِداَجُي : يأ ةبقاعلا

 وه كلذ ةرخ ل او اين دلي - ههحو لع بلقن بلقنا ةنئف نع ريكتسا ا لذلاو ةناهالا وهو 4ّيزخ
 مرضي ام هللا يود نما وعدي (9) لل نيل ناسخ ٌباذع ةمايقلا موي ُهَق نول هَل وري ريدر د يم 6 م اذع ةمايقلا لن اتاياآ
 و 73 «كادي تمّدق امي كلذإم : ٠ «قيرحلا

 1 وه 41

 سْلأوعدي 0 ديعبلالداصل اوه كلل الذ ةعفنيال اَمَو :ىلاعت هلوقك ءاخيبوتو ًاعيرفت اذه هل لاقي

 دل حاس ص ل هللا نأوإ» #4 عركلا زيرعلا نأ كن قذوإل
 نإ

 ٌريشيعلا يلو كوملا بيل وعم نم برقا :هربض ٍساّثلا نمو ١١: «ديبعلل مالظب سبيل 62 رعشمعل - 40 2 هل ذأ
 ِتَدلَو نإف «ةنيدملا مدقي لجرلا ناك :سابع تح تحصل وماي نبا لاق .كلش ىلع #ٍِفْرَح ىلع هللا كبعي ْنَم

 دام لفت سوه حض م >2 2 5 0 ىلال# ١ ي 20 و وع

 تناكما دير يد رهن ذل اهنحت نم ىرجب تام لاق روق ا 1
 ءرق 2 مورو ل < < 4 حست و ةلارم نإو ,حلاص
 بم 20 اه رصني نأ نأنظي نإفإ» .ةيآلا هذه هللا لزنأف .ءوس نيد اذه
 520000 ظٌه ديل 00 ا ا يي ةسف ُهُئباصأ نإو هب َنأمطا ٌريخ ُهَباصأ

 03 ين 30 ٌلَهَرظنَسلف طق امّسلا
 اًمِمِدَيك مث ء ميقي الف بلقنا الب مههجو ىلع َبلقنا

 فذ ايندلا ريسخ )و رفكلا ىلإ عجرو ةدابعلا ىلع

 فو ءايندلا نم لّصح وه الف «ةرخالاو

 اهب ثيغتسي دادنألاو مانصألا نم «هعفتيالامو هّرضيالام هللا ٍنوُذ نم وئديإو : ١ :( نيبملا نارسحلا وه كلذ «ةناهالاو ءاقشلا ةرخآلا

 يف اّمأو ءكبيف هعفن نم برقأ ةرخآلا لبق ايندلا يف هررض ٍ«هعفن نم برقأ ةًرض ْنَمَل وغديإل : ١ 4ٌديعبلا لالضلا وه كلذ اهقزرتسيو

 هرشاع يذلا] «©ريشعلا سنبل وو ءًأرصانو لوم هللا نوُد نم ةاعد يذلا اذه سْفِب :ينعي «نثولا ىلوملا سئبلإ» .نقيتُم ٌققحم ةررضف ةرخآلا

 اوما نيذلا لدي هللا نإ :ىلاعت لاقف ءادعسلا راربألا ركذب فطع ءايقشألا ةلالضلا َّلهأ ىلاعت ٍركذ ال ١: 4 نثولا اذه :يأ [هبحاصو

 لعفي هللا نإ رابعألا ابحت نم يرحت تانجو تايلاعلا تاتجلا هللا مهتروأف «تاركنملا اوكرتو «تابرقلا عاونأ عيم نم «ٍتاحلاصلا اوُلِمعو

 «ءامسلا ىلإإ» لبحب 4ببسب ُدميلف ٍةرخآلاو ايندلا يفإط ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحع وللا ُةَرْصني ْنل نأ ّنظي ناك نمل : ١9 ُديرْيام
 ةياتكو ملسو هلآو هيلع هللا لص ًادمحم رصانب سيل هللا نأ َنظي ناك نم !؟4ظيفيام هديك َنبهذُي له زظنيلفإط ىدتخيل مث طفيل مث تيب ءامس

 ايندلا ةايحلا يف اوُنما نيذلاو اَنَلُسُر ٌرصْمنَل اًنإإم :ىلاعت هللا لاق «ةلاحمال ِهّيبن رصان ىلاعت هللا نإف ؛هظئاغ كلذ ناك نإ ُهَسفن لتقيلف بهذيلف ُهيدو

 سيلأ» : هيي هللا لوسر لاقف ؟هقلخ يف كلذ ةياامو ؟ةمايقلا موي لجو ّرع هير ىري انلكأ !هللا لوسراي :لاق هنأ رماع نب طيقل نع هجام نباو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور / :ةيآلا

 :لاق «لب :لاق (؟ةاحمم َكلهُأ يداوب ُك َتْرَرَم اَمأ» :لاق ؟هقلح يف كلذ ةياامو ؟ !ىّنوملا هللا يبحُي فيك !هللا لوسراي :ٌتلق !!«مظعأ هللاق» :لاق «ىب : :انلق «؟هب ًايلخم رمقلا ىلإ رظني مكلك

 /م١ 11ج ريثك ٠ نبا/ .(هقلدن ُِق عي كلذو «قوملا هللا يحي كلذكت :لاق .ىلب :لاق (؟اريطخ د زا هيب ٌتررم مث



 ديم ىدجهلأَنَأَو تنين هنأ َكَِدَكَو

 ا

 يصل نِتدَّصلَاو أوداه َِذْلأَو وماء لاَ 1
 00 و 0

 0 ْ تاو ها خس

 قالا لا 4و وسل مم دج 7
 و

 يا قر نَكَمُكنلَءريشلوْملَ 2 7

 ٍمِرْكُم نمل امم
 أ

 ولا اسال هقول 0 بس ِهَتاَءَّقَحَت رك

 هللا يم نمو باذعلاوّيلع حو
 و 01221101-4 -

 ارعصتخلناَمْصَحناَدَم ا# () 8 هاَيامْلعَفَيم 21
 دياي نسلق اكسميل تف

 5 مونوطب فام ره ولد ءو و

 أوذارأ املكح (0) © ٍديِدَح نِمَعِم ْعِمْفَم مْطَو (يل دولجل ] دواخل

 ويعني 1 9
 رس رك | 0

 تحصلوا عوأو نما بيِذَلاَلِحَدُيَ لآني(

 نياكي حرت ااه نم رج تنجب
 0 ا

 سرا

 هرغ سو 8

 بصير اننُم

5 

 ٍتايآإ» ِنارَقلا «هالزنأ كلذكوإ» : ١5

 ةجح ءاهانعمو اهظفل يف تاحضاو «ٍتانْيب
 نم يدب هللا َنأوإل سانلا ىلع هللا نم
 /١7: كلذ يف ةجحملاو ةمكحلا هلو 4
 ىوس نم ةفلتخلا نايدألا لهأ نع ىلاعت ربخي

 نيذلاو سوجنلاو .ىراصنلاو .دوبيلا_نم_ نيئمّؤملا

 نيذلاو اونمآ نيذلا نإ :لوقيف اوكرشأ

 نيذلاو سوجملاو ىّراصنلاو نيئباصلاو اوُداه

 نإ ةمايقلا موي منيب لصفي هلا نإ اوكرشأ
 «لدعلاب مهنيب مكحيٌديهش ٍءيش لك ىلع هلل
 َراثلا وب ٌرفك نمو ةئحلا هب مآ نم لخديف
 ديبش. مهرئامضو مهلاوقأو مهاعفأ ىلع هللا ْنِإف

 يف نَم هل ٌُدجسي هللا نأ رت ملأ
 هنأ ىلاعت ربخُي «ضرألا يف نمو ٍتاومسلا
 هنإف هل كيرشال هدحو ةدابعلل قحتسملا
 دوجبسو ًاهركو ًاعوط ٍءيِش لك هتمظعل دجسي
 سمشلاوإل هناحبس هب ّصتخي امم ءيش لك
 «ٌباودلاو رجشلاو ٌلابلاو موجنلاو ٌرمقلاو
 «باذعلا هيلع قح ٌريثكو ساتلا نم ٌريثكو
 امف هللا نهي نموإل ءربكتساو ىَبأو .عنتما نمت
 :يأ] ,«ءاشيام لعفي هللا ْنِإ مركُم نم هل
 ٌدحأأ ٍردقيال «رفكلاو ءاقشلاب هللا ةئاهأ .نَم

 نم نإ :سابع نبا .لاقو ؛ ,هنع ناوهلا عفد ىلع

 لوسر لاق .[راتلا ىلإ راص هللا ةدابعب نواب

 مدا نبا أرق اذإ) :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا
 هليواي :لوقي يكبي ناطيشلا لزتعا ةدجسلا

 «ةثحلا هلف دجسف ٍدوجسلاب مدا نبا رم

 هاور (راثلا يلف ٠ ٌتيبأف دوجسلاب ترم

 يف اوًمصتخا نامصخ ناذهإ ١84: ملسم

 «لطابلا روهظو قحلا نالذخخو ناميإلا رون ءافطإ نوديري نورفاكلاو «لجو ّزع هللا نيد ةرصن نوديري نينمؤملا َنِإف «نورفاكلاو نونمؤملا «مهتر
 هب ب ربصيو : "6 .«ممحلا ْمُهِسوْؤُر قوف نم ٌبصُيإ» «ساحن نم ءراثلا ني تاعطقم مه ْتلّصُم «ران نم ٌبايث مه َتعْطُق اوًرفك نيذلافإ»

 لوسر لاق «رايدح نم ٌعماقم مهوإ» ١ مهُدوُلُج بوذت كلذكو «مهنوطب يقام باذأ ميمحلا مهسوؤر لع بص اذإ | (دوُلخلاو مهنوطُب يفام
 اوُجرخي نأ اوُارأ املكإل : ”١ «ضرألا نم ُهولقأام نالقثلا هل عمتجاف ضرألا يف ٌعيْطو ٍديدح نم ًاعمقم ْنَأ ول» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ىلاعت ربخأ ال. :87 العفو ًالوق باذعلاب نوُناهُي مهنإ «قيرحلا ٌباذع اوُقوُدوط ءاهغماقم ٍمهدرتو اهبيهل مهعفري «اييفا اوُديِعُأ مغ نم اهنم
 اوُنما نيذلا ُلَخِدُي هللا ١ نإ :لاقف ءاهلهأ نم انلعجي نأ همركو هلضف نم هللا لأسن ةّئجلا ٍلهأ لاح ركذ مهاح نم هللاب ًاذايع راّثلا لهأ لاح

 نيأو اوؤاش ثيح اهموُفّرصُي ؛اهروّصقو اهراجشأ تحتو اههناوجو اهئاجرأو اهفانكأ يف كرحتت «رامألا اهيحت نم يرجت تانج ٍتاحلاصلا اوُلِيعو
 .«ريرح اهيف مهسابلو ًاوَلْوُلو بهذ نم َرواسأ نم اهيف َنْوّلَحُيإ» ءاودارأ

 يفام ُبْلْسَيَف ؛هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ذفنيف مهسوؤر ىلع بصيل ميمحلا نإ» :لاق هيَ ع يبنلا نع ةريره يلأ نع حيحص نسح :لاقو يذمرعلاو ربرج نبا ىور ٠١ :ةيالا
 ج ريثك نب 6 /؟ |/ .[نيمحارلا رأاي كتمحرب راّثلا نم انرجأ 1 «ناك اك ُداَعَي مث ءٌرْهَصلا وهو هيمدق ٌعلبي ىتح .هفوج



 ىلإ «لوقلا نم ٍبّيطلا ىلإ اوُدُهول 4
 راكذألا ىلإو هللا الإ ةلإال ىلإو ,نارقلا

 قيرطلا ىلإ 4ديمحلا ٍطارص ىلإ اوُدُهَول
 يذلا ىلإ اوُدَه ةّنجلا ينو .ايندلا يف ميقتسملا

 هب معنأو مهيلإ ّنسحأام ىلع مهّير هيف نودمحي
 :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج 5 مهلإ هادسأو

 نومهلُي 5 ديمحتلاو حيبستلا نوُمهلُي مِّن
 نوُدّصَيو اورفك نيذلا َنإإل :5© «َسَمّتل
 ةانلعج يذلا مارحلا ءاجسملاو هللا ٍليبس نع

 ىلاعت ركنُي (ِداَبلاو هيف فكاَلا ًٌءاَوَس ساّئلل

 نايت نع نينمؤملا مهّدص يف رافكلا ىلع

 :يأ ؛هيف مهكسانم ءاضقو مارحلا دجسملا

 مارح ا دجسملا ىلإ لوصولا نع ساتلا نوُعنَي

 مقملا نيب هيف قرفال ًءاوس ًاعرش هللا هلعج دقو

 كلذبو ءهنم رادلا ديعبلا هنع يئاّنلاو هيف

 جاتحا نم «لزانملا يف ةكم يف سانلا ىوتسي

 نب هللا دبع نعو «نكسأ ىّقغتسا نمو َنكَس

 مسك عل مس اس 7 همس

 ديما طرَص لأ ودهو ٍلْوَفْلا ب ميلا اااوده

 ٍدِجَسْلاَو هلأ بس نَعنوَُدصَيَو يَ 6 0
 ناوي فكما ءاَوم ساكلإهَئَعَج ىلا رواركلا

 © ري َدَعْنِممَق واظب داحْلإب هيف ٌدرُيَْمَو

 فكل ارْضاَل نأ تيا ص 2 م بهرتإل اكأَويْذِإَو

 مكاو سمع ره طْواَسِيَس

 كوالا كييك ياَسل ِوَو©) 5 دوجسلا

 اردهشإ © أ 7 ٍقِيِمَع ع يق بر اَسْرح
 او مم

 تلم دق ريا تاارئطسلو

3 

 حلاو

5 

 ا 7 ءارلظ بضل و كيه 3 ا
 يلو فككتار شقت © (9 َرِقَمْلاَس يَ

 و 4 تيس وَوطملَو مُهَروُدَي نم ىطن أب هه مهي «علأ باذع نب
 جا مب سس لس وش وغم سرع س2 ال رعب اى كك وى نو عسا م 2 0 ءيص ةءاسأا ٠ هللا ٌرحام لححتم رمي 0 اعملا

 5 9 ٠ ّ ١
 َتلِأَوةفقَرَدس وهل وللا تامر مظعي :ملسو هلاو هيلع هللا اص هللا لوسر لاق 1 اثلم

 98 اوبنكجَف 02 مام وع 92 هصوو ذإو» ا (داحلا ةكم ماعطلا راكتحاو

 يب َكريشت الأ ٍتيبلا ناكم مهاربإل انأرب
 4 و 1 هللا ريغ بع وتو عيرقت هيف اذه بائيش

 © رولا تلوين او نولي ضيا ٌتَسِيِسأ ا ًّ نم هب 2

 معو هدحو هتدابعو هللا ديحوت ىلع موي لّوأ نم

 نيمئاقلاو نيفئاطلل قبب ٌرهطوط ءهل كيرشال
 جحلا ىلإ مه ًايعاد ساّنلا يف ٍدان « حاب ساّتلا يف ْنذأوإ» :77 هل كيرشال ٌةّدحو هللا نودبعي نيذلا ءالؤف ًاصلاخ هلعجا (دوُجّسلا عكرلاو

 ّدحتا ٍدَق مكبر ْنِإ ُساّلا اهّيأاي :لاقو اَفَّصلا ىلع ماقف «غالبلا انيلعو دان :لاقف ؟مهذفنيال يتوصو ىاقلا بأ فيك ب دراي :لاقف «تيبلا اذه ىلإ

 نه نيتأي» ءابكار 4 ِرِهاَص لك ىلعوإل ًايشام «ًالاجر ّر كوتأيإ» .ماحرألاو بالصألا يف نم َعمسأو «ضرألا ءاجرأ ٌتوصلا غلبف ُةوُجيُف تيب

 يف هللا مسا اوركذيوإ» .ىلاعت هللا ناوضر يف ةرخآلا عفانمو «تاراجتلا يف ايندلا عقانم « مط عِفانم اوُدبشيلإ» :7/ ديعب قيرط 4قيمع جف لك

 .ربكألا | جحلا موي وهو رحنلا موي لمتشتو :ةجّسحلا يذ لوأ نم رشعلا مايأ تامولعملا مايألا ««ماعنألا ةميهب نم ٍمهقزرام ىلع تامولعم ماي

 [هنم للحتل :يأ] ءمارحالا ٌحضو وه 4مُهَمَفت اوُصََي مثإط :74 روذنلاو يحاضألاو رحنلا موي حئابذ نم «ريقفلا سئابلا اوُمِعطَأو اهنم اولكفج

 يمس «قيتعلا ٍتيبلاب اوُفَوَطيلوإط «ناسنإلا رذنامو يِدَّقاو جحلا رذن 4مِهَروُذت اوقوُيلو» .كلذ وحنو رفاظألا ّصقو بايثلا سبلو سأرلا ٍقلحب
 ل ةيخ رهف) .ةرمعلاو جحلاو ةكم :ةمّرحلاو .اهلك هيصاعم بنتجي مولا ٍتامرُح مظعي ْنَمو كلذ :" ٠ طق راّبج هيلع رهظي مل هنأل ًاقيتع

 اوُبِدجافل هب هللا ريغل لهأامو ريزتخلا محو ةتيملا ميرحت نم «مكيلع ىلتُيام الإ ٌماعنألا مكل تلجأ .ليزج باوث كلذ ىلع هل 4هبر دنع

 .روزلا ةداهش هنمو (روزلا ّلوق اوُتجاوإط هللاب كرشلا 4ناثوألا َنِم سْجّرلا
 ؛(مارحلا دجسملا» :لاق ؟لوأ عضو دجسم ّيأ !هللا لوسراي :ٌتلق رد ينأ نع حيحصلا يف تبث اك ءءيش هلبق نبي مل هنأو ٍءضرألا يف يني ثيب لوأ وه قيتعلا ٌتيبلا :ةيآلا

 /؟55/5ج ريثك نبا/ .نيتيآلا «اكرابم ةكبب يذلل ساّنلل ٌعِيْضُو تيب َلَوأ َنإ» :ىلاعت هللا لاق دقو .(ةنس نوعبرأ» :لاق ؟امهنيب 5 :ٌتلق .«سدقملا تيبو :لاق ؟ّيأ مث :ٌتلق

 ةكم رود عيب ليال :لاق هّنأ ورمع
 ةكم تويب ارك ّلكأ ْنَم :لاقو .اهُواَركالو

 قد ملظب ٍداحلإب هيف دري نوط .ًاران لكأ



 هذ

 صرح اَمَناَكْف هَل كلِرْش نموه نيك شمعه ءافَتَح
 يو

000 
 ِتيب للعم كم لَجَكإمفَس هايف 7
 تاكل كسمةمعَوأ ]كسار ) قيل
 7 يش اوك لَو ةَميهبْنَي مُهَقَرراَملعهَأ

 ٌتكِمَو اكد اكن يفشل تعوم كت

 قشر موصل

0 

 تا اوصال ودا يكول
 هتَيسَدَيكلرَوع ق1 خس
 ا 1 هناي 5 ةركنت 0
 يك ولس قلك سو رالي كلو
 َتريِنسَحَمْل ارو دَهاَملعهَنل

 69 روك ناَوَحُل اوخ 20 كري

 نوره

 واهم

 ِس ئى تكرإ## © تيزسُحمل

 نيّدلا هل نيصلخم «وهلل ءافنخإل ١

 ريغإل ّقحلا ىلإ لطابلا نع ًادصق نيفرحنم
 يف ًالثم كريشملل برض مث «هب نيكرسشم
 ٌرخ امنأكف هللاب كرشُي نمو :لاقف هكاله

 «نرطلا طحت اهنم طقس 4ءامسلا ني
 خيرلا هب يوبت وأإو ءاوحلا يف رويطلا ُهُعْطقُت
 هيف ىوه نمل كلهم ديعب «قيحَس ٍناكم يف
 ُهَرماوأ «هللا رئاعش ْمظَعُي نمو كلذإلل *؟

 اهميظعتو «4بولقلا ىوقت نم اهنإفإ
 ىلإ ايادملا مظعت كلذ نمو ءاهناسحتسا

 اهيف مكلإ» :"* اهنامستساب كلذو ءمرحلا
 اهفوصو اهئابلأ نم «ئَمسُم لجأ ىلإ ٌعفانم
 ىلإ اهّلحَم مث ءاهبوكرو اهراعشأو اهرابوأو
 تيبلا ىلإ هؤاهتناو يدحلا لحم # قيتَعلا ٍتيبلا
 غلاب ًايذهإط :ىلاعت لاق 5 «ةبعكلا وهو قيتعلا

 اكس انلعج ِةَمَأ لكلوإلا ”4 «ةبعكلا
 هللا مما ىلع ءامدلا ةقارإو جيذلا :ُكَسْنْلا
 هللا مسا ىلع ًاعورشم كسانملا حمذ لزي مل : يأ

 ىلع هللا مسا اوركذيلإف . لالا عيمج يف
 حيذ ىلع :يأ] «ماعنألا ةميهب نم مهقزرام
 حبذلا دنع همسا ركذب رمأ ىلاعت هّنِإف ,مهقزرام

 :اولاق :دمحأ مامإلا ىور ء[هل نوكي نأو

 ةّئس» :لاق ؟يحاضألا هذهام هللا لوسراي

 لكي» :لاق ؟اهنم انلام :اولاق «مهاربإ مكيبأ

 هلف ّدحاو ُهَلِإ مكهلإفإ» .(ةنسح ةرعش

 ءايبنألا عيمجو ءدحاو مدوبعم اوَمِلمُأ
 هلف «كيرشال هدحو هللا ةدابع ىلإ نوعدي

 رشبوإ) «هتعاطو هتمكحل اوملستساو اوُصِلخُأ
 ءاضقب نيضارلا نيلجولا ني نيعضاوتملا#نيِتبخُْلا

 ٠ بئاصملا نم «مهتاصأام ىلع نيرباصلاوإ» مهبولق هنم تفاخ 4مهُبولُق َتَْلِجَو هللا َركُذ اذإ نيذلاإ» :"© :لاقف هدعب امب ُهَرّسفو هللا
 قزرلا بّيط نم 4نوقفني مهانقزر امثوإط هضئارف ءادأ نم مهيلع بجي ايف هللا ٌّقح نيّدؤملا :يأ ءًافيفخت انهه نونلا تفذحُح 4ةالصلا يميقملاوإ»

 ىلإ ىَدهُت ورئاعش نم اهلعجو نذلا نم مهل قلخخ ايف هدابع ىلع ىلاع هللا نت هللا رئاعش نيب مكل اهانلعج َندبلاول "5 مهئارقفو مهيلهأ ىلع

 ينعي َفاَّوَص اهيلع هللا م مما اوُركذافإط «ةرخآلا رادلا يف باوث ريخ اهيف مكلإل . .ةعبس نع ءزجُي اهدحاو ءريعبلاو رقبلا :نْدُبلاو «مارحلا هتيب

 © نقلا اوُمهطأو)ط ةحابإ رمأ ابن اولكفإ) ابكرح تدربو تطقس 4/هنم اولكف اهُيوُنُج َتَبجو اذإفإ) كرش اهف سيل لجو رع هلل ةصلاخ
 :1 [همعن ىلع هوركشتل] مكل اهانللذ نوركشت مكلعل مكل اهانرخس كلذكإ» .هيطعتل كل ضّرعتي يذلا 4رتملاوإ ُهَئيطعأ امب ينختسملا

 اهَرْْخَس كلذكو» «هيلع يزجيو كلذ لبقتي «مكدم ىَّوقتلا ُهّلاني نكلوإ» ُهاَوِس اًمع غلا وه هللا نإف 4«اهزامدالو اهُموُحَل هللا لاني نلؤ»

 54 ملل عرشام نيعبتملا مهلمع يف «نينسحلا رشبوإط هعرشو هنيدل ماده اي هللا اوُمظعُتل «ادهام ىلع هلا اوُربكلط كلذ لجأ نم وكل
 ٍناَوْخ لك ٌبحُْيال هللا نإ ؛مهّرصنيو مهولكيو راخفلا ّرش مهنع عفدي هيلإ اوُبانأو هيلع اولكوت نيذلا ؛«اوئمآ نيذلا نع ُعِفاَدُي هللا نإ

 .معّنلا رفكو ةنايخلاب فصتا نم هِدابع نم بحيال «ٍروفك

 ١[. 4 ؟ملءاسنلا) 4ًليلق الإ هللا نوركذيالوإ» :نيقفانملا يف هللا لاق «قافنلا نم نامأ ىلاعت هللا ركذ ةرثك ّنِإ "ه :ةيآلا



 0 2 ١ ال «4اومِلُط مهنأب نوُلئاقُي نيذلل َنذأل "9 1 ع ٠ 2ع
 تلة اوجرخا نيح .داهجلا ف تلزن ةيا-لوأ هذه

© 
 رص

١ - 

 ما مم سس ريم ست وال م ريس خخ «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو «ةكم غ
 داع هلئا“أ وأ ملل ذأد احدقب نذلل نذأ ريدفل مهرصن و حم نم

 مطر لع لوو ومر | 3 سمس ريغ نم' نينمؤملا: هدابع رصن ىلع رداق وه

 ميمسالا سس سس سل 0 نحل 0 07-2-- و - 9-0 ها ع 000 5

 تناالإقحريغب ب مهركيد نماوجرخأ نبدا( يقل مهدهج اولذبي نأ هدابع نم ديري نكلو «لاتق
 2 ا م مهرايد نم اوججرخأ نيذلاإ# :4 ٠ هتعاط يف

 تَمّرط ضعي مصعب ساتلاوللاعفدالولو هللا اسير اولوقي 2020 روب ةديدلا ىلإ ةكم نم اوجرخأ 4كوح ريغب
 مل حم سر تخل سس ف سل سرس سا مهتنأ الإ يهللا اير اوُلوقي نأ الإإ» بنذ
 هللا مسا ف ,كصزي دجلسموتلا١ و حبب و عماوص 0 06 2

 0 59 رن ل 0 8 . 3 7 له 000 85 8 يع ل 00 5 - 2 000 م ةور و مو رس و دع عفد الولوإ» .هل كيرشال هودبعو هللا اوٌدحو

 وقل هلل َكرإةهرصن نم هللا كررصنملو ارذؤكص ىلاعت هلأ الول 4 ضعبب مُهضعب ساتلا هللا
1 

.. 

 2 آو م , هيا وجع مكر ب كم جل نع سانأ ٌرورش فكيو موق نع موقب .عفدي

 ةولصلااوم أضرالا يف ط نإنبذْلَأ ()) ربع ٍتدسفل ُهَرَّدَقِيو بابسألا نم ةقلخيامب مهريغ

 دق رس ويرتص سو عسسل 0 ل حس ع ل رس ل ضخ سد «فيعضلا ٌيوقلا َكَّلَسُمْألَو «ءضألا
 :ملا ٠ عا ومن او ةركح لا اوتا 5 3 0

 ركنملاو اوهنوٍفورعملاياورمأو ةوكرلا اوتاءو ةريغصلا دباعملا يهو 4ُعِماَرَص ْتمَدُهلل
 2 ل 2 ا 20 وع مخ ع هل 1 ١ ير خرم <

 َتبَدَكحَرَيَف َكَوبْزَكيَنِإَو ©) رومألا ةَبقِلعَهَيَو رثكأو اهنم عيسوأ يهو 4 غّيبو» نابهرلل

 صح 4 عسسل يكس صح عر سم عفر مودمل  لهأ شانك «تاولصوإل اهف نيدباع
 (©9) رطول موو يه موقَو () دومشو داعو جون موق مهلبق ابيف ٌركُذيإبمالسإلا لهأ« دجاسمو ل, بانكلا
 سو ر أ حج ىو 00 وام هب عسر ذر سجل ول 2م 0 | دح 3 8 هللا ١

 مث نيرغل -رملم اف ئىموم بزذو ةردم بلحصا نيملسملا دجاسم يهو .#اريثك هللا مس
 نار ال تّيِلَم ىسوم ب زحو تليدم ب و ُُث اداب رثكأو اراَمُع رثكأ

 درس < 6 كف وت هر يا نا كن 1 - عسسل 200 اس ساي و و جس وود معو قار يو
 ٍةصَرَق نْمنَياَكَف 69 ريكن ناك 0 مهتذخا نم هلل نَرصصنْيلو9 .حيحصلا دصقل

 2 7 ل هللا اورصنت نإإ :ىلاعت لاق اكو 4ةرصني
 رس ا ورع م رس سه 26 هللا اورصنت نإ .:

 اهشورع لع ةّيواخَّىهف ةملاظ ىهواهل | يِرَقْل هللا َنِإظ 4«مكئادقأ ْتّبتيو ىٌرُصني

 ما نال < رك رح | ني هود ملغ جاد رهاق هرهقيالف ةّوقلاب هسفن فصو «ٌزيز

 ٍضرالا يفاوريسم َملفأ ٍدِيِشُمِرصفوّةإ طعم ثَيَو ٌريقف هيدل ٌليلذ ءيش لك لب بلاغ 2
 د 2 هر 2 314 يمك ب 5-8 ١ ذب ماب

 ١  .4ب ع حس كك حم و حو ب 2 حم نا .ىذلا# 1
 اَهَنِإَفاَبيَنوْعمس ناداء وأ اهي نولِقَعَي بولق مط َنوكَتَ ضرآلا يف مهاتكم نإ نيذلاإ» :41 .هيلإ
 همي روع 4 عم ريس د ءالّؤه «4ةاكزلا اًوتاو ةالصلا اوُماقأ
 6 رولا ف هلاك للا ركب . كلو د كلا يال مخ اوك كارلا رو 0
 07) روُنُصل[يف قلاب وفل حت كورلصب ال ىمعت ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم باحضأ

 55 هللو ركنملا نع. اونو فورعملاب رورمأوإ
 :4 9 اوعنصام باوث هللا دنع «رومألا ةبقاع

 لوقي 4ىسوم َبَذُك و َنيْذَم ٌباحصأوإ» : 4 4 «طول ٌُموقو مهاربإ ٌموقوإ» : 4" ذوو ٌداعو حون موق مهلبق ْثِبَّذك دقف كوُبَّذكُي نإوإ»

 لئالدلاو تانيبلا تايالا نم هب اوؤاجام عم مهتءايبنأ نأ :يأ ءهموق نم ُهَقلاخ نم بيذكت يف ملسو هلاو هيلع هللا .ىلص دمحم هّيبنل ايلسم اذه ىلاعت

 نيأكفإ» :4 8 !؟مه يتبقاعمو مهيلع يراكنإ ناك فيك «ريكن ناك ٌفيكف مهتذخأ مما مهترخأو مهُّترظنأ «نيرفاكلل ثيلمأف» تاحضاولا

 ءاهرّضاوح تلطعتو اهلزانم تبّرُح دق (اهشوُرُع ىلع ةيواخ يهفإ اهلسرل ةبّدكم 4ةملاظ يهوإط اهانكلهأ ةيرق نم ىو 4اهانكلهأ ةيرق نم

 اهراَمُع نيآف :يأ] نيصحلا عينملاو «صخلاب ضْيمْلا :ينعي «ِدليِشَم رصقو» اهيدِراَو ةرثك دعب ٌدحأ اهُدريالو اهنم ىقتسيال «ةلطعم رثوإ»

 امب اوظعتيف « اهم نولقعي ٌبولق مه نوكتفإ» مهركفبو مهنادباب «ضرألا يف اوريِسَي ملقط :4 6 [مهدانعو مهرفكب هللا مهكلهأ ؟اهُياحضأو

 «رودصلا يف يتلا ٌبولقلا ىمُْعت نكلو ٌراصبألا ىّمعتال اهّنإفإ» اهب نوربتعيف اهب نوُعمسي ناذآ وأإ» لاكتلاو مقنلا نم ةبّدكملا مألاب “لح

 :ىنملا اذه يف ءارعشلا ضعب هلاقام نسحأامو «ربخلاام يردتالو رّبعلا ىلإ ذفنتال اهّنإف ةميلس ةرصابلا ةّوقلا تناك نإ ةريصبلا ىّمع ىممعلا سيل

 رصبلاو ٌممسلا ٍنايعاولا كِسْأر يف ىرت مفف ىركذلا ٌعمستال تنك ْنِإ
 ع 7 ع هك ع 7

 رثآلاو نيعلا ٍنايدامللا هده 0 لجر ىّوِس ىمعالا الو مصالا سيل



 ءالؤه «باذعلاب كول جعتسيوإ :5ا/

 نلوإل هلوسرو هباتكو هللاب نوُيّدكملا رافكلا
 ةماقإ نم دعو يذلا 4ةدعو هللا ٌفلْخُي حرر مآ سو مس حرص ساس لل حاس جس

 ماركإلاو ؛هئادعأ نم ماقتنالاو ةعاسلا

 ةنس يفلأك كبر دنع ًاموي نإو» .هئايلوأل

 رادتم نإ «لجعيال ىلاعت وه «نوُدعت امم

 ةبسنلاب هدنع دحاو مويك هقلخ دنع ةنس فلأ

 هّنأو ماقتنالا ىلع رداق هّنأب هملعل ؛هملح ىلإ

 دعب لاق أذهو «لمأو لجأ ْنإو ءيش هتوفيال وو وو

 2 ام رس حس 0 7 و ”1 رو

 يهو اه تيلمأ ةيرق نب نيأكوإ» : 4م :اذه 2 مير قو ةرهم مط تاَسرصلآوأماَ

 اهتلهمأ :يأ] «ريصملا نإ اهتذخأ مث ةملاظ ورم ء هس رس سا يصر
 نق : 48 [باذعلاب اهتذخأ 9 اهّرتع 5 محلا بحس كيلو فاس

 امن «4نيبم ٌر ٌريذن مكل انأ امنإ ساّئلا اهّيَأاي

 امون تِلَوٍمدعو هللا فلكي نَلَو باَذَعْلأب ابكنولجعتسو

 ينيكو( وُدكاَكيِقَبَس فلك َكْيَرَدنِع
 صلوات ةَدلاظ هواَهتيَتَِيَ و

 تنّدانا# ٌرئريكلاكاترهاتل كرب ©
ُُ 

 هه
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 عمن اذإ يسال لوسرنم َكِبَقَناَملَسرآَمَو 9
 00 7 م هه ل در ص سو

 ُنلطمَّشلاىقلاَمُدَ هلل خسنيش - -هيكيمأ ف نلطَيملا ىقلأ
 لحج 60 كسي ريلع هّللأو هيلي 2 غر

 دصرر وحل سس رب 00“ 2 م هلال

 270711111 قليلا
0 2020 

 مكمل( مي قاَمس ول َنيلطلا كَ م
50-0 

 .وِأَومْؤُمَه كلين أَتأَمايلااوثوأ بدلا م 7
 د ومريم ال سول

 باذع يدي نيب مكل ًاريذن مكيلإ ُهللا يلسرأ

 هللا ىلإ كرمأ لب «مكباسح يلإ سيلو ,ديدش
 هرخأ ءاش نإو باذعلا مكل َلجع ءاش نإ

 هيلإ بوتي نم ىلع بات ءاش نإو ,مكدع
 مهل ٍتاح اصلا اوُلِمعو اونمآ نيذلافو# : 66

 نم َفَلَس اب ةرفغم مهل «عرك ٌقزرو ٌةرفغم
 يف ميرك قزرو مهءانسح ىلع ٌةازاجمو «مهتاكيس
 استايآ يف اوَّعَس نيذلاو» :ه١ ةنجلا

 ةعباتم نع َسانْلا نوبي نيذلا « ني زجاعم

 كتلوأ» ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا

 نم اناسرأاموإ» :6ه< 4 مجحلا ٌباحصأ

 ىَقلأ ىتت اذإ الإ ّيبنالو ٍلوسر نم كِلِبق
 نم ريك ٌركذ دق 4«وِييمأ يف ناطيشلا ب | 0 2

 ةدنسُم اهّرأ ملو «قينارغلا ةّصق انهه نيرسفملا ويقع موي باذع ْمُهَيِئايَوَةَسْعِبَدَع اًسلامهينات
 الت اذإ «ىتق اذإ» 0 , حيحص هجو نم 7

 يقليام هللا خسنيف و هتّينمأ يف ُناطيشلا ىقلأل

 ىقلأ َساّنلا ٌثّدح اذإ «( هتينمأ يف» : سابع نبا لاق .هتايا هللا مكحأو  ةلازالاو ٌمفرلا حسنلاو ُناطيشلا ىَقلَأام ٌليربج حسن «ٌناطيشلا

 : ها رمأو هريدقت يف (مكحإإل ةيفاخ هيلع ىفختالرومألا نم نوكي امب (ملع هللاوإت .ناطيشلا يقلّيام هللا لطيف "”هفيدح يف ناطيشلا

 يفل نيملاظلا نإوإل دوهيلاو نوكرشملا مهو «مهبولق ةيساقلاوإ قافنو رفكو كرش «ضرم مهولق يف نيذلل ةنف ُناطيشلا يقليام لعجيلإ»
 نأ حلا ملعلا اوُنوأ نيذلا ملعيلو ه4هب اوُمِمْوُيَف كبر نِم ّقحلا هنأ ّملعلا اوثوأ نيذلا ملعيلوؤ» :© 4 قحلا نم «ٍديعبإم دانعو لالض «قاقش

 هل تبختفإ» هل اوُداقنيو «هب اونمٌْويفإل ءزيزع باتك وه لب «هريغ هب طلتخي نأ هظفحو هملعب هلزنأ يذلا كبر نم قحلا وه كيلإ ةانيحوأام
 هنم ِةَيَرِم يف اورفك نيذلا لازيالوإط :8© هرخآلاو ايندلا يف «ميقتسم ٍطارص ىلإ اونمآ نيذلا ٍداه هللا ناو ءمهمولق هل لذتو عضخت 4مهُيولق
 الإ هللاب ٌرتغيال هّنِإ هللاب اورتغي الف ةأجف مهعّرغو مهتركس دنع ةعاسلا مهتتأت ىتح نآرقلا اذه نم كش يف رافكلا لازيال «ةعاسلا ُمُهَيتأت ىتح
 .ةمايقلا موي وهو «مقع موي ٌباذع مهّيتأي وأإ» «نوقسافلا موقلا

 .ةمعيزخخ نبا مامالا هلاق .ةقدانزلا عضو نم قينارغلا ةصق (1)

 .سانلا عماسم يف ناطيشلا يقلي : يأ 27١

 .حيحصص نسح : :لاقو يذمرتلا هاورو .«ماع ةئامسمخ موي فصنب ءاينغألا لبق جلا نيملسملا ءارقف لخخدي» :لاق يَ هللا لوسر نأ ةريره يأ نع متاح يبأ نبا ىور 4ا/ :ةيآلا

 كّبر دنع ًاموي نو :لاق ءلب :لاق ؟نارقلا أرقت اَمَوُأ :لاق ؟موي فصن رادقمامو :ليق ؛موي فصن رادقمب ءاينغألا لبق ةّنحلا نيملسملا ءارقف لدي : :لاق ةريره ينأ نع ريرج نبا ىورو

 /؟١ 8/7 ج ريثك نبا|  .«نوُذعت ام ةنس فلك

 لمص َلإاَوْنَماَء أواه دن منا
 ٌّقئح 70 2

12 



 علق لو ندا قا ينعي] 4 مهنيب مُكَحَي و هلل ٍلئموي كلملا» :ه5
 7 قحلا ٍذئموي كلما :ىلاعت هلوقك [ةمايقلا موي

 أ ع سس سرس ريح جرجم

 أونماءتيذلاك 2 ِهاِذِبَم موي لك لملا 1 6 «ًاريسع نيرفاكلا ىلع ًاموي ناكو نمحرلل

 5 000 اولمعو اونما نيذلافإب :[همكح ىلاعت نيب

 ف نبذل أو 3 ويعتل تنجح ىفٍتَحِلَص اولممعو هلوسرو هللاب مهولق تما ؟تاحلاملا
 10 411 هم هه 02 31 570 4 20

 ٌكريِهُّقُباَدَع 23 كي 9 مهاوقاو مهبولق قفاوتو اوملعام ىضتقمب اولمعو
 و 3 هوس ر ه4 يذلا مقملا «معنلا تاّتج يفإ» ,مهلامعأو

 اناس هلل يبس ىفاورجاهترزلاو اورفك نيذلاوإ» :817 لوزسيالو لوحمال
 هد مو وه مر در ٌّقحلاب مهولق ترفك ماستايآب اوُبَّدكو

 ووداس م7 20 يس # 2 وم ما > سما

 را َهللآاَكَمِإَو انسعا كئرئسكْمتْورتإ ٌباذع مه كتلوأفإ» هعابتا نع اوربكتساو

 ناو فورا 20 22 ل هت لا نع مئانإو مهرابكتسا ةلباقم نيه
 تنافر

 - 0200 و م و يف ًارجاهم جرخ نّمع ىلاعت ربخُي :86مل

 يمينك ف © 60 يهنأ تمص 0 كرتو ُهَدنع امل ًابلطو هتاضرم ءاغتبا هللا ليبس

 2 0 هس عيبا الرا و :هلوسرو هللا يف ُهكالب قرافو ,ناطوألا

 هنآك مام أةيرصنِسل وعقب 5 هي بِقوعام وأ وليف مث هللا ليبس يف اورباه نيذلاوإط
 فَ ع َهاَكمَأِ كللد © ر هدفا ديا وعر 00 و ها للص ند رىاشر عل .: رص

 1 |" «ليمجلا ءانثلاو ليزحلا رجالا ىلع اولصح
 يصب للموت وك فتاك ْ ىلإ ًارجاهم هتيب نب جرخي نمو :ىلاعت لاق
 هب دعو رك 7 1 ُةرجأ ٌعقو دقف توما ةكردُي مث هلوسرو هللا

 نم كر وعديام ترأو َقحل اوه هل دا كاب كلذ © يأ ماسح ًاقزر هلا مهكر . هذا ىلع

1 120 

 60 يبكلأ أدي علاوه هللا كم 0و مد 01
 2 عرس در ِز اوو» ,مهنيعأ هب

 و 0 ك1 2700 0-7

 ضل اخ ةءأم املا ره ُلْزنَأ هلآ كرار َكَمْل ,ةنجلا (ُةَتْوْصْرَي ًالخذُم مِهتاخدُيلال
 تاونمسجلا امم هر 1 كيك ترن نيبّرقملا نم ناك نإ اًمأفإ» :ىلاعت لاق اك

 اوم هرسصصخت لصحي هّنأ ربخأف «6 مين ةئجو ناحيرو ٌحْوَرَ
 ٌديِحَحْلاٌثَعَ نمو هليبس يف دهاجُيو رجاهُي نب «ميلعل © ديل 25 كرو ضمالا فاك !و» .معنلا ةتجو قزرلاو ولا لس هللا نإ | ةّنجو قزرلاو ةحارلا هل

 ضخ رفغيو حفصيو ملحي «ملحإل كلذ قحتسي
 / 00 هيلإ مهترجبب مهنع اهرفكُيو بونذلا مهل

 ةباحصلا نيم ٍةبرس يف ةيآلا هذه تلرن ٌروُمغ ٌرفعل هللا َّنإ هلا نصل هيلع َيِفب مثِهب بقوحنام لثمب بقاع نمو كلذإإل 6٠ هيلع مهلكوتو
 نوملسملا مهلتاقف ؛مييلع اوغبو مهانق الإ نوكرشملا ىَبَأف «مارحلا رهشلا يف مهوُلتاقُي الثل نوملسملا مهَدَّسانف مرح ربش يف نيكرشملا نم ًاعمج اوُقَل
 مولظملا ةرصن نم كيلع ٌتصصق يذلا كلذ :يأ] * ليللا يف ّراهتلا ٌجِلوُيو راهتلا يف ليللا ْجِلوُي هللا نأب كلذإ» ١: عع لا معرصنف

 5 «ريصب عي هللا نأوإ» [ُهدبع ٌرصني نأ ىلع ردق اذه ىلع ردق نم :يأ ؛هيلع ردقأام ىلع ٌدحأ ردقيالف ءراهنلا يف ليللا ملوأ يذلا انأ يآ ٠
 مانصألا نم «لطابلا وه ِهِنوُذ نم نوئديام نأوإ مظعلا ناطلسلا وذ هّنأل هل الإ ةدابعلا يغبنتال يذلا قحلا هلإلا «قحلا وه هللا ْنأب كلذإل

 ضرألا حبصقف ءام ءاهسلا نم لزنأ هللا ْنأ رت ملأ# : ك1“ «ريبكلا لعلا ره هللا نأوإ» .لطاب وهف ىلاعت هللا نود نم دبْعام لكو «دادنألاو

 هطسق هنم لك ىلإ لصويف ٌبَحلا نم ضرألا ءاجرأ يف امب مع «ريبخخ ٌفيطل هللا َنإإط هناطلس مظعو ىلاعت هتردق ىلع لئالدلا نم اذه #ةرضحم

 َوُهَل هللا نِإل «هيدل ٌدبع هيلإ ٌريقف ءيش كو «هاوس ام ينغ وهو ءءايشألا ٌعيمج ُهْكْلُم «ضرألا يفامو ثاومسلا يفام هلو : 55 هيف ءاملا نم

 .«ديمحلا ٌيغلا

 لوسر ٌتعمس يفإ :لاق ,يسرافلا ناملس يب ٌرمف «مورلا ضرأب نصح ىلع اًنئُماقِإَ اًنطابر لاط : :طيمسلا نب ليبحرش لاق :لاق َةَبفُع نبا نع متاح يأ نبا ىور 88 - 84 : :ةيآلا

 هللا مهتقزريل اوُثام وأ اولُتق مث هللا .ليبس يف اورجاه نيذلاوإ# : متكش نإ اوؤرقاو « نياتفلا نم َنِمأو «قزرلا هيلع ىرجأو ءرجألا كلذ َلثم هيلع هللا ىرجأ ًاطبارم تام ْنَما :لوقي هع هللا

 م/م -_ ا ريثك نبا/ .© ملح ميل اعل هللا نإ ةئوضري ًالخْدُم مهنخ ديل «نيقزارلا رين وهل هللا نإو انَسَح ًاقزر

.) 



 يفام مكل َرْخَس هللا َنأ رت ملط :8 علو كسب
 ءرامثو عورزو دامجو ناويح نم «ضرألا 35 ل موو حصر رس جس

 َكَلُقلاَو» «هنانتماو هلضفو هناسحإ نم اذهو رحبلا يف ىرجم كفلاَو ضر فاَمَْْدَرَخَس م هلت

 هرييستو هريخستب «ورمأب رحبلا يف يرحت
 ما

 2 ره ع

 اوؤاشام اهيف نولمحيف رحبلا يف اهلهأب كّلفلا ديال لَك كا كرو

 ىلإ رطقو ءدلب ىلإ دلب نم هيلإ نوجاتحي امم تك اّيحَأ كروم © دحر فو ء اني هَل
 34 همم كد 0 09 سس

 ضرالا ىلع عقت نا ءامسلا كسميو# .رطق © وغرب سر سر وو 00 مغ 0 5

 ىلع تطقسف ءامسلل َّنذأل ءاش ول 4هنذإب الإ © ردك َنْسولاَنِإ 4

 ىلع قت نأ ءاسلا كاسب هتردقو همر كَنعِرَسِل قطرات متسع َِّمأَنُكْل هفطل نم نكلو ءاييف نم كلهف ضرألا ل لو سس 2غ ايَرَكَأ 1 0 3"
 هللا نإ :ىلاعت لاق اذهلو «هنذإب اَلِإ ضرألا 69ِوِبق - 5 ىذه لَم َكَنإ 3 كير مارال

 لاق اي ءمهملظ عم «محر ٌفوؤرل ساّلاب 26 ام وثم وو 0 و

 ىلع سانلل ٍةرفغم وُدَل كير َنِإوإ» :ىلاعت سس 9 وَمَا رت دك

 لك «باقعلا ديدشل َكّبر ْنِإو مهملظ م 021 م

 هلل نولعجت فيك :مالكلا ىنعمو «ةمايقلا موي 25 لاو الا ا 2

 قلخلاب لقتسملا وهو هريغ هعم نوُدبعتو ًادادنأ را وو هس مد

 معن دوحج «ٌروفكل َناسنإلا نإ ؟قزرلاو ود نون ودبحيو أ 6 ريس هَل لع كِل نإ بكف

 ليق» :ىلاعت لاق «بلاغلا ىلع اذهو] هلل 22-2 2201 000
 أ لكلإ ا [«روكشلا يدابع نم َنيِمظالاَمَو لع وي سلموا ويليام

 يبن ةمأ ةوكسات م ًاكَسنَم انلعج 0 2 5 0

 هداتعي د وه و ءأكسنم يففرعت 0 لرمي

 كسانم تيمس اذهلو «هيلإ ٌدّدرتيو ناسنالا "توطس توداكيركحنمل ًااورفك م زلا وجي

 .ايهيلإ انتلا دادرتل كلذب مج

 7 يف كتم زاالفإط «هرلعان (هوُكسا صرتي كَل اتي عل توب
 اًمع كلذ كفرصيالو كل مهعزانب رثاتالف 9 رضسمل[ىئروْ ورك ولا هللا َدعَوراَتلا وكل

 ٌذاوإ» :ىلاعت لاق اذهلو «قحلا نم هيلع ٌتنأ 5

 54 «مقتسم ىدُه ىلعل َكنإ كير يلإ ناكل

 «نولمعت امب ُملعأ ُهللا لف َكولداج نإو»

 [لطابلا نم حلا ٍلئنيح نوملعتف] نوح هيف متدك ايف ةمايقلا موي مكنيب ُمكحي هللا : 589 :ىلاعت لاق اذهلو ٌديكأ ٌديِعَوو ديدش ٌديدمم اذه

 تاومسلا يف امب طيحم هّنأو هقلخب هملعو هتردق لاك نع ىلاعت ربخُي «باتك يف كلذ نإ ,ضرألاو ءامسلا يفام ُملعي هللا نأ ملعت ملل ع

 حوألا يف كلذ ٌبتكو ءاهدوججو لبق اهلك تانئاكلا َمِلَع ىلاعت هّنأو «تاومسلا يف الو ضرألا يف ةَّرذ لاقثم هنع بزعي الف ضرألا 5 امو

 «ملع هب ب مه سيلامو ًاناطلس هب ُلّزُي ب ملامإط نوكرشملا «وللا ٍنوُد نم نوُدُبعيوإ» :1 ١ ريسي هيلع لهَس ري ل ا ىلع كلذ نإ «ظوفحما

 [ةمايقلا موي] لاكنلا نم مهرصني «ريصن نم نيملاظللاموإت :هلوقب ىلاعت مهدعوت اذهو ءمهل ناطيشلا هّنيزو ه هوكفتا لب «ملعالو ناهربالو ةجحال
 نوُردابي «نوطشتا َنوُداكي ركنا اورفك نيذلا هوجو يف ٌفرعتإل ن نارقلا ِتايا مهل ٌتركذ اذإ 4 تانيب اًنتايآ مييلع ىّلعت اذإوإل

 «زاتلا مكلذ نم ّرشب مكئبأفأ» ءالؤهل دمحاي «لثج «ءوسلاب مهتنسلأو مهّيديأ مهيلإ نوطسبيو «نارقلا نم 4اتتايآ مهيلع نولتي نيذلابإ»

 ًالزنمو ًاليقم رانلا سئيو «ريصملا سنو اورفك نيذلا هللا اهدعوإ» ايندلا يف نينمؤملا هللا ءايلوأ هب نوفوحت امث مظعأو ٌدشأ اهلاكنو اهباذع

 .ًاعجرمو

 ىلع هشرع ناكو «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخخ لبق قئالخلا ٌريداقم رّدق هللا َنإو :ِهََِّع هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع نع ملسم حيحص يف تبث ٠/ :ةيآلا
 ىلإ ٌنئاك وه امب ٌملعلا ىّرجف «ٌنئاك وهام ٌبّمكا :لاق ؟ٌبتكأ امو :لاق ءّبّتكا :هل لاق «ملقلا هللا ّقلخخام ُلَوَأ» :لاق هع هللا لوسر نأ ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم نئسلا يقو .«عاملا

 /؟ 14/7 ج ريثك نباأ .(ةمايقلا موي



 كرد ف اوُمتسإف ّلثم برص ساتلا اهي
 تسر | سب جا اوعمتساف لثم برضسانلا ١ نم نوُعدت نيذلا نإ :لوقيف اهيدباع لوقع را م رس و ع ا خس ع ع ل ةفاخسو مانصألا ةراقح ىلع ىلاعت هبني 3

 ومي 9 رخسم راسب 0 ع2 1 يم و وعدد هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوُقلخي نل هللا ِنوُد

 وحمل اواو ا و مود نوعسوك ةبابذ قلمخ ىلع دادنألا ٌعيمج َعمسجا ول
 سعب ويب ع ع رجا 2 يل مس صب عر حس ال 3

 و : مهو را دال م . ّّب بذل نإ بابل مهني نإو)» كلذ ىلع اوردقام

 سا مارس يس ل رس و ع ملام و 00 نع نوزجاع مه مه «هنم هوذقتتسيال ًائيش

 نِإَءهر دق قح هللااوردقام 9 بولطملاو بااطلا يذلا نم ًائيش اهبلس ول هنم راصتتنالاو هتمواقم
 ل 70 مادو مم يحب 2 هس يجب تس روم هللا تاقولحت فعضأ نم بابذلاو .اهيلع

 5 ال 14 هناك 2م 7 1
 ٍةَكِلْْلا مى قطَصيهلل 8 زييرع وقل | ٌبلاطلا فْعَض» :لاق اذهو اهرقحأو

 ع رص عيجس هللا كري الآ سيمو السر اوُردقامإل :1/ 4 بابذلاو مصلا (بولطملاو
 هتمظعو هللا ردق اوفرعام «وِرْدَق ( قح هللا دق

هللا َنِإإظ ؛هريغ هعم اودبع نيح
هَلخاَمو مهيأ رام ّيرقل 

 روما عت هلأ وم

 اشتاك ناعم ماء بىزأااهيأتكي 9 7 ْ سَ 4 ع ١ , كم سعب ل ا ىلخ هتردقب ىذلا ٌيوقلا وه ه«زيز

 09 8 حي 000 72 ع 0 0 "6 1 0 أ( اولسعفأو 2 37 ةدهبس دحاولا وهو هئاطلسو هتمظعل بلاغيالو

 هس اسس حاصل خل ساس سص 08 ربا سرر يفطصي هللا :ا/8 ىلاعتو هناحبس «راهقلا
 هاهو كتف داك - قح هللا واودهلجو ىلاعت ربخُي 4 سانلا ٍنهو ًالْسَر ةكئالملا نم

 عطس يسال | دلع لع 0 نم ءاشي اهف السر ةكئالملا نم راتخي هنأ

 .وهميهارتإ . هلق رح نوتيلا ف . هتالاسر غالبإل سانثلا نمو «هردقو هعرش

 رم هه - 47-5 5 5 0 دا 5

 كتل ٌديِهَش ُلوُسرلاَنوكب ! اًذده فو لبق نم َنيِِلَسم هدابع لاوقأل غيم «ريصب عيمس هللا نإإب
 2 0 7 3 لاق ا مهنم كلذ قحتسي نمب ميلع مهب ٌريصب

 ةوك تلا اوناءود اصل وثق نيت ءادهشاونوكتو :15 (هَتلاسر ٌلعجي ٌُتيح ٌملعأ ُهللالل :ىلاعت 2 1 200 4 ا 00221 كس 1 0 9 وا عش

 200 ملعي 4عهفلخامو ميدي نيبام ٌملصيإ»
 0 0-00 هيلع ع يفختيالف هب مهلسرأ ايف هلسرب لعفيام

 هد اوُدجساَو اوكا ارثمآ نيذلا اهئابط :ا/ا/

 اوُنعفاوإ» [هرمأ اوما :يأ] «مكئبر اودبعاو
 «[تايجاولا ادع اهف ٌبدن اذهز «ريخلا

 رئاس ىلع مراتخاو مافطصا هللا ةمألا هذهاي «مكابتجا وهإ» مكسفنأو مكلاومأب 4وداهج ّقح هللا يف اوذهاجوإل : / (نوحلفَت ٌمكلعلإ»

 ءيشب مكمزلأامو ؛نوقيطتالام مكفلكام « جرح نم نيّدلا يف مكيلع لعجاموإ ءعرش لمكأو لوسر ٍمركأب اب مكّصخو مكفرشو مكلضفو مألا
 ىلع مههاربإ ةمّرح نأ ؛هدلو نم عيمجلا نكي مل نإو نيملسملا عيمجل باطخلا] «ميهاربإ مكييأ لم ءأجرختو ًاجرف مكل لعج الإ مكيلع ٌقشي

 هلوق يف [5] نارقلا ينعي اذه لولا «ةمّدقتملا بتكلا يف نيملسملا مامس لبق نم نيملسملا ُمُكاَمَس وهإب «[دلولا ىلع دلاولا ةمرحك نيملسملا

 المج امنإ 4 سانلا ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع ًادييش لوسرلا ثوكيلإ .[«كل ةملسم ةّمأ انتيرذ نمو كل نيَمِسُم انلعجاو اًيرإط :ىلاعت

 لبقُت اذهلف مكلضفن ةفرتعم مألا ٌعيمج نأ « سانلا ىلع ًءادهشإإ ةمايقلا موي اونوكتل ألا عبمج دنع مكتلادعب ًادوبشم ًاراّيخ ًالودع اسوأ ةمأ
 اوُلباق «(ةاكرلا اوتآو ٌةالصلا اوُميقأف)» .كلذ اهغّلب هّنَأ ةمألا هذه ىلع دهشي لوسرلاو مهر ةلاسر مهتغلب َّلُسّرلا نأ يف ةمايقلا موي مهيلع مهم

 هب اوُتيعتساو هللاب اوُديضتعا 4وللاب اوُميصتعاوإ» ءبجوأام ٍةعاطو ضرتفاام ءادأ يف مكيلع هللا ٌّقح اوّدأف ؛اهركشب مايقلاب ةميظعلا ةمعنلا 5

 .«ريصتلا معنو ىلوملا َمغيفإ مكئادعأ ىلع مكرصانو مكظفاح «مالوم وهإ» هيلع اولكوتو

 ١ 3 يي
 د

 ام
 و

0 

 يفو ةّبح وأ ٌةبابذ وأ ةَّرذ يقلخ لثم اوُفلخيلف «يقلخك قلي بهذ نمت ملظأ ْنَمو» :ىلاعت هللا لاق هيَ لل لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع دمحأ مامالا ىور نو :ةيآلا

 جا ريثك نبا/ .؟!!«ةريعش اوقلخيلف مَّرذ اوقلخيلف ؛ «يقلخك قلي بهذ نمت ُملظأ ْنَمو» :لجو ٌّرع هللا لاق :لاق :نيحيحصلا



 ع يشرلا اشر ولاهو سب
 0 نوعي اح وعش ميمالَص ف مهني (ي) َنوُمؤُمْلَمَلذأ 7
 عال رق ها ع و ل 1

 وكره © ورمل نعمه نبذل
 كحال () نوظِفَح مِهحوفيمُه ُهَنيدلاَو اي َنوُلِع
 60يوم معَ اك ميمي مب تحكم امومه
 1 يلا ا

 ره بدلا 0 ترئاعلمه كيوم كلكم

 موتو كعمل 0 وعموما

 َنوُثِرَي لا 7 نو ]امه كيلو () نوفا

 نمىدضوْلا اَمَقاَح دَقْلَو 09 | َنودِيِدَحاَبِفمهَسْودَرِفْل

 260 ويكتر ف قدما هلع إي ٍنطنِوَوَسكَس
 ره #آ 2 هت هه حر 0 ا ره ذآ

 اَسَقلَخَف ةدكَعِضم َةَقاَعْلا انَقلَحَف ةَفلع دَفْطُتا اقل

 اَنعَلَح ُةَنَأَعلَ ةاكتشبلا اكوَسكَُف املظِع امظِعَهَحْضُمْل

 َكلِلد َدَعَب تن 0ع هيقاس هر

 ْدَقَلَو ا( حب خوك م 2558

 يَ قالك ارَط َعبَسَر 53و اَنَتَلَح

 نيكل

 كنلوأإل : ٠ اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ :ملسو هلاو

 ٍةَلَالَس نم َناسنإلا اًنقلخ ذقلو)» : ١ 7 «ةنجلا طسوأو «ةنحلا ىلعأ ِهّنإف ءسوكّرفلا ٌهوُلَأساَف َةّنجلا هللا متلأس اذإ) :نيحيحصلا يف تبث «نوُدِلاخ

 انقلخ مثإ» : ١ 4 هل أهم كلذل ّدعُم محرلا ينعي «نيكم رارق يف فطن ادلعج مثإ» : ١ بارتلاو ءاملا ةوفص نم هللا هقلخ مدا اذهو «نيط نم

 ةعطق يهو «(ةغْضُم م َةَقَلَعلا انقلخفإل مد يهو ةقلعلا لكش ىلع ؛لجرلا بلص نم جرخي يذلا قفدلا ءاملا يهو :ةفطنلا انريص مث 4ةقلع ةفطتلا

 1مءركلر
 *نكرتجلل

 (نونمؤملا) ةروس ريسفت
 اوُدعسو اوُراف دق «نوئمؤملا حلفأ دقو ١:

 نوفصتملا نونمّؤملا مهو «حالفلا ىلع اولصحو
 مهتالص يف مه نيذلاإ» :7 :فاصوألا هذبب
 ىلإ مهولقب] نونكاس نوفئاخ «نوغشاخ

 وغلا نع مه نيذلاوإط :* [(مهُبر
 كرشلا لمتشي وهو ؛لطابلا نع 4 نوُص رعم
 4ن وُلِعاف ةاكرلل مه نيذلاوإ» : 4 يصاعملاو

 كرسشلا نم سوفنلا ةاكزو «لاومألا ةاكز
 اهاكز نَم َحلفأ دقإل :ىلاعت هلوقك «سندلاو
 مُه نيذلاو# :ه ك4اهاشد نم باخ دقو

 مهجورف اوظفح دق «نوظفاح مهجوُرْف
 ىز نم هنع هللا ٌمُهاهت ايف نوعقيالف مارحلا نم

 وأ مهجاوزأ ىوس نوبرقيالو ءطاّولو
 مهجاوزأ ىلع الإ 5 مهنا ٌتكلمام

 نمف ارمف نيو و مهنإف مهثاميأ تكلماموأ
 ؛جرخالو هيلع مولالف هل هللا لحام ىطاعت

 «نيِولَم ريغ مهنإفإ :هناحبس لاق اذهو

 مُه كنلوأف كلذ ءارو ىغتُبا ٍنمفإ ع

 ء[طا ولّلاو انزلا لعف فَ نودتتملا «نوُداعلا

 هّنأب جتحيو دهجأ مامإلا هز ةزوجي ءانمتسالاو]

 ©:[ةجاحلا دنع ٌراجف ندبلا نم ٍةلضف جارخإ
 مهراهعو مهتانامأل مه نيذلاو» :6

 ىلإ اهدي لب اونوخي م اوُنَمْوا اذإ 4نوُحاَر
 «كلذب اوفو اودقاع وأ اوُدَماع اذإو ءاهلهأ

 اذإو ٌفلخأ َدَعَو اذإ :قفانملا تافصكال

 مهتاولص ىلع مه نيذلاوإ» :4 ناخ نمو
 لاق اك ءاهتيقاوم يف اهيلع نوبطظاوي «نوظفاحُي

 هيلع هللا لص هللا لوسر ٌتلأس :دوعسم نبأ

 ابيف مه سوكَرِفلا نوثري نيذلاإط ١ «نوثراولا ْمُه ف

 كلذ ىلع انلعج 4ًامحل ٌماظِعلا انوسكفإ# «نيلجرو نيديو سار تاذ اهانلكش 4ًاماظع ةغضملا انقلخفإ» ,طيطختلالو اهيف لكشال محللا نم

 قحتساف «نيعناصلا ٌنقتأ :يأ] نيقلاخلا ُنسحأ هللا كرابتفإل ءرخآ ًاقلخ راصف حورلا هيف انخفن مث رخآ ًاقلخ هانأشنأ مثإل هَّدْشيو ةرتسيام

 ةرخآلا ةأشنلا هللا ءىشني نيح « نوتعبت ةمايقلا م موي مكنإ مث» ١5 مدعلا ىلإ ثوريصت © نويل كلذ دعب مكنإ منو ١6 [عانثلاو مظعتلا

 نولمعت امب وهو ءأضرأ ضرأالو قارس ءاعم هنع بجحتال «4نيلفاغ ٍقلخلا نع اًنكامو# ٍتاومس عبس # قث ئارط عبس مكفوف انقلخ دقلو)ب : ١7

 ٌكوام وه :لاق ءافعشلا يلأ ديز نب رباج نعو .يزاغملا يف هن ُعفي في اوثك : :يمتسي لجرلا يف ٌنسحلا لاق .ىرخأ هتحابأو «ةفئاط هتهركف ءاذه يف سانلا ملكت دق :مزح نبا مامإلا لاق 00

 ./١١/09ج ىلحنا/ .ًاسأب ءانمتسالاب ىرأام :رانيد نب ورمع نعو كلذب نوقعتسي ءانمتسالاب مهّبابش نورمأي ىنضم نُم ناك :لاق ذهاجم نعو .ءانمتسالا ينعي  هقرهأف

 _ لب عفو ةلبقل لقتسف ةعاس الف . لحدا ودك ودك يجو دع محشي سولي لا لوس ىلع لونان :لوقي باطخلا ني رمع نع دحأ مامإلا ىور ٠١ :ةيآلا

 ضاق مايك هل



 يدون همها ركذي «ٍرَدقب ًءام ءامسلا َنِم انلزنأوإل :4
 ردقب رطقلا هلازنإ يف هديبع ىلع همعن ىلاعت
 ياه َلعِلَوِص مالا ف هناكَ دقي ِءاَمَسل انما و هب عاضفتنالا» برغشلاو عرزلل ةجاحلا
 0 5227 ءضرألا ين دلي «ضرألا يف ُهاتكسافإ
 ٍبنَعَأَو ليج مِتنَج  ويركلان انأشن أشذأف 9 توررنقل هب نأ انئش ول «نوُرِداقل هب باهذ ىلع انإوإ»
 ووجد جس دب د رح ٍَطَْ ََئ 20000 ًاجاجأ ةانلعجل انكش ولو ءانلعفل ءامسلا رطعال

 و هو ةريثك هك اضل انكش ولو ءانلعفل يقسلالو برشل هب عفتتيال

0 2 1000 
 9 1 ع سر ص نم ءاملا مكيلع لّزنَي هتمحرو هفطلب نكلو
 2086 2 اًبويكلو ول فايت يقم ةريمل لمن ضرألا يف هنكسُيف الل ًاتاّرُ ًابذع باحسلا
 دَقَلَو 9 قدا َلعواَعَو 9 نوع اَناَهَمَو ذيج ين كو عار زيك تاو 1 1277--7- مكل انأشنأفإ» :19 ًارامنأو يباني هكلسُيو
 لَن لل نيكل امهر اودي وفيلو لَِفاَلَسَ هب انجرخأف عام ءامسلا نم انلزنأ «ةريشك
 1 2 2 2 00 وو ل هل ار طع ريثك اهيف نسخ رظنم تاذ قئادحو نيتاسب

 ازهام-هم وق نمأوره 6 أ المل اَلاَعف نون الفَأ هر راع اهنموؤل مكيلع هللا نم ةمعن ءرافقلا نم

 هلثأ 8 >2 ب اعلمضفتب د دا ر 00 2 2 َ وط نم جرحت ةرجشوإلا : ٠١: «نولكأت

 ءاشولو 2 همس ِ لضفتين ل 1 لبجلا وه ءانيَس روطو .ةنوتيزلا :ينعي (ءاَيَس
 |ًانياَبا ءفاَدياَمَعِحَماَم 3 كَم 1 ؛مالسلا هيلع ىبموم هيلع هللا مّلك يذلا

 عب

 مم 2000 و ءنويلا رجش اهيف يتلا لابجلا نم هسا

 يب كفانا هَدلآَمِحَوت 9 ُوُو هدا 'ن ةأاعدصانأ هلا و ودكاتي نم يهر | ىلع تيزلا ةمعن ديدعت اس ورع مدوجص ر ص 6 كم تسل مس يع - هتاسنألا لع تميزلا ةمعن ديدعت
5 3 2 5 0 

 نياق فس َكَراكو ا آه حَوَو هما كدر «دلكأل» مدإ «غنص») ه#
 معمم 1101 0 هه 5 ودروم درر جم 7 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لمحأ

 ُلَوَقْل اه كح قبس سنماَلِإ كله نينثا نيجوز لكح ٍةرجش نم هّنِإف هب اوُِهَّداو ٌتيزلا اوُلك» :ملسو
 م رن « ماعنألا يف مكل نوط : 5١: (ةكرابم 8# و

 9 توقرغُم دي اوم َنيدَلايف نبط مكيقسن ٌةَرْبِعلإ» [منغلاو رقبلاو لبالا يهو]
 مع اهنمو ةريثك عفانم اهيف مكلو اهنوطُب يف اَمِم
 ِكْأمْلا ىلعو اهيلعوإ» :1” «نولكأت
 ءرمدو [ءاعمألا يف ناكام وهو] ِثْرَف نيب نم ةجراخلا اهنابلأ نم نوبرشي مهن كلذو ؛عقانملا نم ماعنألا نم هقلخل لعجام ىلاعت ركذي «نولَمحت

 كرشأ نمل هللا باذع مهرّدنيل «دموق ىلإ ًاحون اناسرأ دقلوإل : 8“ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم نوُعِفتنيو اهروهظ نوبكريو اهمح نم نولكأيو

 اورفك نيذلا المل َلاقفإل : ؟ 4 !؟هب مككارش إي نع دوال دوق وغلا نو مكلام لا اودبعا موقاي لاقفإج هلسر بّذكو هب

 لرنأل هللا ءاش ولو## ةوبنلا ىوعدب مظاعتيو مكيلع عفرتي «مكيلع لّضفتي نأ ُد ديري مكلنم ّر رشبإ لإ اذهامإل : :مهنم ٌةداسلا مهو «« هموق نم

 نونجم «ةنج ؛ هب ٌلجر الإ وه نإ © ةيضاملا روهدلا يف «نيِلّوألا انئابآ يف اذهب انعمسام»ط اكلم ٌثعبل ابن تعبي نأ دارأ ول «ةكئالم
 ٌدنعف «هموق ىلع ه ةٌرصتتسيل هير اعد «نوُيَدك امب ينرصنا بر لاقط : 7 هنم اوُحيرتست ىتح نونملا ٌبير هب اورظتنا 4نيح ىتح هب اوُس اوُصبرتفإ»

 ٌرافو انرمأ ءاج اذإف انيحووإ [انتءالكو انظفحب ًاسّبلتم :يأ] «اهيعأب َكلْقلا عنصا ِنَأ هيلإ انيحوأفإ» :71 ةنيفسلا ةعنصب ىلاعت ُهّرمأ كلذ
 نم ©« نيدثا نيجوز لك نمل [اهيف لعجا :يأ] «ابيف كلْساف» [انرمأ نم لصحيس اهب ًاناذيإ راثلا ناكم يه يتلا رينانتلا نم ءاملا َراف «رونتلا 00

 ةقفشالو ةفأر كّنذخأتال «نوُقرغم مهن اوُملظ نيذلا يف ينيِطاخئالوإ» .هتجوزو هنباك 4, مهنه لوقلا هيلع قبس نَماَلإ كلفأوإ» ىثنأو زكذ

 .[45ل7© ةيآلا نم] حون ةصق دوه ةروس يف مدقت دقو .نايغطلاو رفكلا نم هيلع مهام ىلع نوقرغم مُهّنأ ُتيضق دق يّنِإف كمرقب

 /70/؟ج ريثك نبا/ .يلاسنلاو يذمرتلا هاورو .«رشعلا متخ ىتح «نونمؤملا <



 شل [ةنيفسلا ىلع نيبكار :يأ] 7
 1-1 ص رس ع و هر مص سس سس رس سس رز و

 ««4نيملاظلا موقلا نم اناجن يذلا هلل ُدمحلا انلجن ىز ديد اقف كفل َل عك عمن موف َتيوَتسأ اذ

 :ىلاعت لاق 5 مالسلا هيلع ححون لثتما دقو 2001

 اهارجُم هللا مسب اهف اوُبكرا َلاقوإل ٌريَخَتناو رام الم لرب بر لفو ايل نيلي وَمْلاَنِ

 مريس ءادتبا دنع ىلاعت هللا ركذف «هاهاسرمو اسم )نيم اَنُكَنإَوِع تنل َكِلَد فَنِإ () َنيلِزنمْلا
 ًالزنم ينلزنأ ٌبر لقط :7 8 هئاهتنا دنعو

 جرخ نيح اذهو] «نيلزنملا ٌريخ ٌتنأو ًاكرابُم اودع أو هتمالوسر سر َةضاَنلَسَرا 7 يرحم رة هلع رم
 «ِتايآل كلذ يف نإ :" ٠ [ةنيفسلا نم 2 0 و

 كالهإو نينمؤملا ءاجنإ وهو ؛عينصلا اذه يف ألا: الأ سوي هلل
 ٍقدص ىلع و حجل نيرف 00و ا لإ ودك ورك نسل ءايبنألا ٌتالالد اكلا هس ج ص -- 6 42 مصر م سل سم

 انك نإوإ» ىلاعت هللا نع هب اوؤاج ايف ر و 2

 نيلسرملا لاسرإب دابعلل نيربتخم «ِنيِلَتبمَ اًمِسَبرَشي اوه و انامل منير هاّلِإادهاَم
 «نيرخآ ًانرق مهدعب نم انأشنأ مثإل 1 ١

 اوناك مهْنِإف داع مهب دارملاو ءحون موق دعب نم َوَرِيْخْلا رم ميَعْطَأ َنَلَو © نوير

 مف السيرأفإل :م" دعب نيفآختسم 02020 سس مطرف ام رسو مسعد مدل (©)

 ؟«نوُق الفأ ريغ لإ نيب مكلام» [مالسلا ا هَ َتاَميَه © (9)
 :"# هل كيرشال ُهّدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد ل لو أ م ب عج 2

 اوبّدكو اوُرفك نيذلا هموق نم الملا لاقوط مول يني هوَ ايندلا
 نع اوفكنتسا نيذلا ةداسلا «؟ةرخألا ءاقلب 204 اي
 ةمايقلا يف هللا ءاقثب 1 عابتا تَرَ 30 تنمو هميم نحامواب كح ها لع رف

 ةايحلا يف مهانفرتأوإ» «ينائجلا داعملا اوركنأو يب نمر حبٍ املا 0 9 نبذ( امي فرصنا
 ىتح ايندلا معن مهملع انعسَو :يأ] «ايندلا م سل عا 2 مو >+

 امن لكأي مكلتم ّرشب الإ اذهامإط :[اوُرطب رواد كم مهداعجف حلاو ةَحبّصلأ مهذخأو
 يأ) «نوُبرشت ا برشيو هنم نولكأت هم

 0 جام هنأ مكيلع' هل لضفال 9 تيك يورو مهرس ماَناَسْْأَُم | 00 َنيِيلدَطل

 ًارشب مكعطأ ْنِيَلو» :" 4 [متنأك بارشلاو 8
 مككرتب] «نوُرِماحل ًاذإ مكنإ مكلشم

 َتاَهْيَه َتاَهْيَه :5 [كروبق نم نوثوُعبم :يأ] «4نوُجرخُم مكنأ ًاماظعو ربارت ْمُسكو ْمُِ , اذإ مكتأ مدِعَيأ :1"© [ةايِإ مكعابتاو مكتملا

 ُنحناموإ» :[اولاقف هللا ىلع ًءارتفا ثعبلا يفنب اوُحَّرَص مث] اينو توفن ايندلا اًنتايح الإ يه نإ) :"ا7 كلذ ٌديعب ٌديعب :يأ ؟!«4نودعوت امل

 لاقل "9 .«نينمؤمب هل ُنحناموإ» داَْلاب رابخالاو ةلاسرلا نم هب م ءاج اهف :يأ 4ًبذك هللا ىلع ىرتفا ّلجر الإ َوُه نإ "4 . (نينوغبع

 كتفلاخمب «نيمدان ْنُحِبْصُيَل ليلق اًمع لاقإل : 4٠ ةَءاعد باجأف «مهيلع هللاب ٌرصنتساو لوسرلا مملع حتفتسا #«نوُبَّدك امب ينْرٌصنا بر

 عم ةحيص مهملع عمتجا هنأ رهاظلاو «مهتايغطو مهرفكب هللا نم كلذ ٍنوقحتسي اوناكو «(قحلاب ةحيصلا م مُهتذخأفإ : ١ هب مهقتج ايف كدانعو

 :يأ «ءافغ مهانلعجفإ» 4مهبنكاسم الإ ىريال اوحبصأف اهّبر رمأب ٍءيش لك رَمدُتإف :ىلاعت لاق اك «درابلا ٌٍّيوقلا فصاعلا ٍرَصرَصلا جيرلا

 مهتفلاعو مهيانعو مهرفكي 4نيملاظلا م ارنا نكلو مهانملظاموإط :ىلاعت لاف اك 4نيلاظلا موقلل ًادعُبفإ» ءليسلا ِءانْمَك ىَكْلَه ىعرص
 .[ليئارسإ ينب :ديري] .قئالخو ًامأ 4نيرخآ ًانورق مهدعب نم انأشنأ مثل : 437 مهلوسر اوُبْذَكُي ْنأ نوغعماسلا رذحيلف هللا لوسر

 0 رك

 «مهءادعأ كليو هءايبنأ رصني هّنأو ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع تآلآلد يأ «تايآلإ# نيرفاكلا كالهإو ةنيفسلاو حون رمأ يف يأ :يبطرقلا لاق « تايآل كلذ يف نإ ٠ :ةيآلا
 .ًاملع [ىلاعتو هناحبس] ّبَرلا ٌّدجتسي نأال «مهلاح ةكئالملل نيبتيف ءيصاعلاو عيطملا رهظيل «ممهلإ لسرلا لاسرإب مه نيريتخم يأ ؛مكلبق ممألا نيلتبم الإ اتكام يأ 4 نيب انك نإوإط

 ىحيو ءابآلا تومي يأ ءتومتو اهيف اين ايندلا انتايح يأ «ايحنو ٌثومتإلل ثعبلا دعب اندعت يتلا ةرخآلا ةايحلاال هيف نحنام الإ ةايحلاام يأ «/ايندلا انتايح الإ يه نإ “ا :ةيآلا
 /١1؟4- 1؟0/17ج يبطرقلا/ .ءانبألا



 اهلجأ# ٍةَمَأ نم قبستامإل 1

 ىلع نودي لب : :ينعي نورا مسياس

 مهّضعب عبتي «ارتت اَلُصُ انلسرأ ما 5

 يف انثعب دقلوإلا :ىلاعت هلوقك اذهوا أضعب

 2 وسر َةَمُأ ءاجام لكل :4توُغاطلا
 ءمهرثكأو مهروهمج :يبعي 4هوُبذك

 لاق م ؛مهانكلمأ (ًاضعب مُهَضعب انعبتأفإ»
 دعب نم نورقلا نم اًنكلهأ مكوإ» :ىلاعت
 ارابخأ « ٌتيِداحأ مهاناعجوإ» #2 حو

 ىّسوم انلسرأ مو 6 ساشلل ٌتيداحأو

 «اتيايابإ» ِهِئَلَمو نوعرف ىلإ 4نوُراَه ُةاخأو
 «تاَعِطاقلا نيهاربلاو تاَمماَّدلا ججحلا

 نوعرف ىلإ» :45 «نيبُم ٍِناطلسو»

 دايقنالاو امهعابتا نع «اوريكتساف هنالمو

 نيربكتم :يأ] «نيلاع ًاموق اوناكوإل امهرمأل
 انلثم نيَرْشَبِل ُنِمْؤنأ اولاقفإ» : 41 [نيملاظ

 نوثاقتنم :يأ] ؟4نوٌدباع انل امقهموقو

 نم اوناكف اَمُهوُبَدَكفط [نوغيطم
 69 [رحبلاب قرغلاب :يأ] «نيكلهلا

 «نوذتبي مهّلعل باتكلا ىسوم اتيتآ دقلوإ»
 هرماوُأو هماكحأ اهيف ةاروتلا هيلع هللا لزنأ

 4ةيآ هم ميرم نبا انلعجوإ» : :© ٠ هيهاونو

 ةجبحو هيأ سائل هللا امهلعج ميرم نب يسيع

 ّمدآ قلحخ هّنإَف ىاشيام ىلع هتردق ىلع ةعطاق

 ركذ نم ءاوح قلخو مالو بأ ريغ نم

 قلخو «ركذالي ىثنأ نم ىسيع قلخو «ىفناالب

 ىلإ امُهاَنْيَواو .ىثنأو ركذ نم ساقلا ةّيقب
 يه: :بيسملا نب ديعس لاق .ًايراج ًارهاظ ءام يأ : :نوعمو «تابنلا هيف نوكيام نسحأ وهو «ضرألا نم عفترم ناكم ىلإ نيمو رارق ٍتاذ ٍةَوْبَ

 نم لكألاب َنيِلَسرملا هّدابع ىلاعت هللا رمأي «ًاحلاص اوُلمعاو ٍتابّيطلا نم اوُلك لسا اهّيأايإ» : 8١ افيرحامو قشمد ةطوغ :دهاجم لاقو «قشمد

 الإ ؛لبقيال ٌبّيط هللا نإ ُساَنلا اهّيأاي» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :«ملع نولمعت امب ينإإ لامعألا نم حلاصلاب مايقلاو لالحلا

 ةلمو دحاو نيد ءايبنألا رشعماي مكنيد «ةدحاو ةَمأ مكتمأ هذه َنإوإ : هوى ةيآلا هذه الت مث (نيلسرملا هب ٌرمأامب نينمؤملا َّرمأ هللا نإو ًابيط

 لك ًاَرْبُر مهيب مهّرمأإل ءايبنألا مهلإ تفعب نيذلا مألا كياوعطقتفإ» : ه7 «نوقئاف مكبر انأوإ» هدحو هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا وهو ءةدحاو

 يتحإل مهالضو مهّيغ يف «مهترمغ يف مهزذفإب : :© 4 نودتهم مهن نوُيسحي مهنأل ؛لالضلا نم هيف مه امب نوحرفي «نوحرف مهيِلل اه بزج

 نأ ءالؤه َنظيأ (نوُرشُيلال لب ٍتاريخلا يف مه راسن : 6 «نينبو لام ني هب ْمُهُدمن امنأ نوُبَسحيأإل : ه8 مهكاله نيح ىلإ نيج

00000 
 يووم لو

 امتاملسر الس ىف مم واهي 02 5-4

 00 60 نورس امواهلجأ

 هلع واصعب وس رس رس و 0
 1 اًضعب مهضعب اعماق هوب 000 ل

 اح ومس وؤِال دل َدِبق تيِداَحَأ

 وُيِولَمَو وعرف لإ 62 ٍنِمِنطْلْسَودَكورع

 ايو رسم الانف َنَِءامَمأوكو أيكم
 يلهم ا[ ياكم شوك ةرثيعاتاشمَ
 اهوا نك رولت هل بتكْلا سوم اََياَءَدَعِلَو (0)

 000 أَو مَن

 اَمِيْقِإاَحِلصْأوَْمْعاَو تبيع تين ماوكلي
 مكين هم 00-1 [و (2) ميِلع َنوُلمَعت

 لسحر ارث ف ميم اوعطقتف 7 ب ونا

 امن نوْبَسحأ 9 ل

 نوال ريكا يف ب عياش (2) بولندي

 رهو( نشف مهرومف يهين

 | نورت ميررهَاَو (©) نومي كنتَ
>31 
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 عم «نوُفِفْسُم مهّير ةيشخ نم مه نيذلا نإ : :61/ ًاجاردتسا كلذ مهب . ٌلعفن امّنِإ الك انيلع مهتماركل دالوألاو لاومألا نم مههطعُنأم
 ةينوكلا هتاياب نونمؤُي «نونمؤُي مهّبر ٍتايآب مه نيذلاوط ًانماو ًةءاسإ | عمج رفاكلاو «ةقفشو ًاناسحإ | اوعمجف للا نم نوفئاخ مهناسحإو

 .هل كيرشال هدحو هنودبعي لب «هريغ هعم نوٌبعيال «نوكر شيال مهّيرب مه نيذلاوإ» :©8 ةيعرشلاو

 لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ تنك انأو ءمعن» :لاق ؟هللا لوسراي ٌتنأو :اولاق «منغلا ىعر لإ يبن نمامو» :هييَع هللا لوسر لاق حيحصلا يفو .عورشملا بسكلا وه :لالحلا ه١ :ةيآلا

 /؟17/8ج ريثك نباإ .هةكم



 َدَي ملفأإ :5/8 ةلطابلا لاوقألا

 (©7 نوُعِحَت د 02 ا َنويْؤيَنيِدلاَو
4 376 6 

 ٌفلكْنالَو (0) 07 نفسا مُهَو تن أ 1يف نوع كيتو

 40 وكر ايدو اهعَسْوالِ مش
 رسب حل 7 رزق ل ع حو 0 . وو مروج حل
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 اه
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 يور مهاد اَدَعْلاب مضر انْذَحَادَِيَح 9 قولي
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 7 226 و 06 5 0 6 22
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 9 وبكل طرَضلأض عورتا, بوئمؤالَن ََدإ

 ناو

 ٌةَلِجَو مهْبوُلُقو اوتاام نوُتْوُي نيذلاوإل ٠
مهو ءاطعلا نوطعي «نوعجار مهُبر ىلإ مهنأ

 

 اونوكي نأ مهفوخل ؛مهنم لبقتُيال نأ نوفئاخ

 قافشإلا باب نم اذهو ءاوُرَّصق دق

 قف نوعراسُي كئلوأإ» :59 طايتحالاو

 نوعراسُي :يأ] وقياس اه مهو تاريخلا
 [نوقباس تاريخلا لجأ نم مهو «تاعاطلا يف

 :يأ اَهَعْسُو الإ ًاسفن فلكنالوإ» ١

 بانك انيدلوإ» «هب مايقلاو هلمح قيطُتام الإ

 «(نوُملَظُيال مهوإ» ةمايقلا موي «قحلاب قطني
يف مهولق لب ك*# ميهبساحُي نيح

 

 نارقلا «امذه نمإل لالضو ٍةلفغ يف ٍةرمغ
 اهل مه كلذ نوُد نم َلامعأ مهوإ

 ءكرشلا نود نم ةئيس لامعأ مه «نوُلِماع

 ةملك مهيلع يحتل مهتوم لبق اهولمعي نأ ٌدْبال

 ميفرتُم انذخأ اذإ ىتحإ» :54 باذعلا

 اذإ ىتح ينعي «نورأجي مه اذإ باذعلاب

 ٌباذع ايندلا يف نومعنملا مهو مهفرتم ءاج

 «نورأجي مه اذإإ» مهب ُهُيمقنو ُهَأبو هلل

 ّمويلا اورأجتالا» 56 نوُئيغتسيو نوخرصي

 لح ام ّدحأ مريجيال (نوُرَصت نال اًنم مكن

 مكيلع ىلست يتايآ تناك دقإ» :55 مكب

 متيعد اذإ «نوّصكتت مكباقعأ ىلع مدكف

 :ىلاعت لاق اك «متعنتما ممِبلَط نإو ؛متيبأ

 نإو مترفك ُهدحو هللا ّيعُد اذإ هّنأِب مكلذإف

 «ريبكلا ّلملا هل ُمكحلاف اتت هب كرشي
 «نورجه# ًارماَس هب نيريكتسمإل

 هّنِإ :مالكلا نم رجه لاب نارقلا نوُركذي اوناك

 نم كلذ ريغ ىلإ «ةناهك هّنِإ «رعش هّنإ ءرحس

 «نيِلّوألا ْمُهَءابآ ٍتأي ملم مهءاج ْمأظ ,ميظعلا نآرقلل مهمهفت مدع يف نيكرشملا ىلع هللا ركنُي «لوقلا اوُرَد
 باتك مهغليي م ثيح ةيلهاجلا يف اوتام نيذلا مهؤابا اسال «فرشأالو هنم لمكأ لوسر ىلع هللا ل يذلا باتكلا اذهب اوُّصُْح دق مُهّنِإ

 نوفرعيال مهفأ ؟نوركنم هل مهف مهلوسر اوُق رعي م ْمَأل :59 اهمهفتو اهركشب ةمعنلا هذه اولباقي نأ مهب قئاللا ناك :يأ ءريذن مهانأالو

 «نونج هب نولوقي «قحلاب مهءاج لب ة ةنج هب نونو قي مألل 7١: ؟كلذ راكنإ ! ىلع نور ,دقيفأ ؟هتنام 7 هقدصو ملسو هلاو هيلع هللا للص ًادمحم

 غعبتا ولوإ» ١ «نوُهِراك قحلل مهرثكأو قحلا مهءاج لبإ» :ىلاعت لاق اذهو ءاوعاطتسا امف هلم اونأي نأ ضرألا يف نَم عيمجو مهاّدحتف

 نع مهفإ» نارقلا «مهركذ ذب مهانيتآ لب نبيف نمو ضرألاو ٌتاومسلا ٍتدسفلإل ىوهلا نم مبسوفن يفام ىلإ هللا مبباجأ ول 4 مهءاوهأ قحلا

 ريخ وهوإل «هباوث ليزج هللا دنع بستحت كلذ يف تنأ «ريخ كير ٌجارخفإ) الْغجو ارجأ | اج مهلأست مأإ :؟9 «نوصرعُم مهركذ
 :1/4 [مالسإلا وهو «موقلا نيّدلا ىلإ :يأ] «مقتسم ٍطارص ىلإ مهودتل كنإوإ» :7 [هقزر لثم قزري نأ ٌدحأ ردقي سيل :يأ] (َنيِقِزاّرلا
 .اهنع غاز اذإ :قيرطلا نع نالف بكنو .نوفرحنم نورئاح نوُلِداَعل «نوكانل طارصلا نع ةرخآلاب نوبمؤُيال نيذلا َنإوإ

 الد :لاق ؟لجو رع هللا فاخي وهو رمخلا برشيو ينزيو قرسي يذلا وه ةلجو مهبولقو اتالم نول نيدنا# هللا لءس.اب :تداف اهنأ ةشئاع نع دمحأ مامالا ىور 6٠ :ةيآلا
 الأ نوفاخي مهو نوقّدصتيو نوموصيو نولصي نيذلا مهّنكلو «قيَّدّصلا ةئبااي ال) :يذمرتلا دنع ةياور يف ١ .«لح. اح هللا فا مه. قاصتيو موصيو يلصي يذلا هّتكلو ؟قيّدّصلا ٌتنباي
 ١/ : 8/5 ج ريثك نباأ .(مهنم َلّبقَتُ



 بول تيد نم مهبام اتفشكو مهاَنْمِحَر ولوإ» 8
 2 هس يع رم لا 7 0 غ2 و ا ًُ ا لاعترخُ «ترهعيمهتافط يف وُ ش

 مهنكيغط وأول رضوي موا افشكو هس # مهنع حاز ول هّنأب مهرفك يف مهظلِغ نع
 د 24 ويم 2 هل اوُداقنا امل نارقلا مهمهفأو ّرضلا

| 
 ميرا اكتس نق ادع مهددون نم اذهو «مهدانعو مهرفك ىلع اورمتسالو

 ٍديِدَّس ٍباَدَع ايموعانحسفادَعَح 9 2016 مهاّتذخأ دقلوإل :5 ىلاعت هملع باب رح 00 هاما 1 8
 رس عم دئادشلاو بئاصملاب مهانيلعبا «باذعلاب

 رص اوعمسل م اَمَعَِل وهو (9) 7 وسم ديف مهاذ ذإ «نوّرضتيامو مهئرل اوناكتسا امفإ
 اص س 24 >6 ةصر اب رفكلا نم هيف اوناك اًمع كلذ مهدرامف

 ضاق و ارد ىزلاوهو 9 8 9 نورا اليلق ةدعفالاو ديدش باذع اذ ًاباب مهيلع اتحتف اذإ ىتحإ»
 كلو م 0 ورم © 6 نو كويلو ُرمأ مهءاج اذإ ىتح «َنوُسُِم هيف مه اذإ
 رسب صر باذع نم مهذخأف ةتعب ٌةعاسلا مهتءاجو ه هللا

 نم اوُسلِب وبستحي 1 اَكاَمَّلَثِمَأ ولاَقَلب (07) ] ترو 2 ةستالَفأِراَهَتلاَوِلَبل اوّسلبأ كلذ ٌدنعف ن اوُتوكي ملام هللا
 ا ؛ هر #ذ# ل يذلا وهوط :"/86 ةحار لك نم اوُسيأو لك 22026 #2 7

 أ ءو ابار انك اَئَتِماَدِءأ أولاَم اميل ولولا ًاليلق ًةَدتفألاو َراصبألاو مسلا ُمُكَل اشنأ

 اذه ْنِإلَبق نم اذنه ايون اءو نحن ان دعودقل (©ي) نوثوعبمل 0 نم هدابع ىلع ُهّمعن لاعت لعج نوركشتام
 < جم رس هسه لوقعلا يهو «ةدشفالاو راصبالاو ا
 نإ[سهِيِفْنَمَو ضر ِمِللف ا 9 يلوا اريِطَس الإ نم نوكلا امب اب نوربتعي يتلا 3
 وك سدس وس ل ع ع وم حد حرع ركش لقأامو «هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلا
 نورك ل وي نو وثيس 7 توئلتشك كيل + مام لع
 يملا شرا برو 9-0 1ِتاونمَسل أثر نزع اه يذلا وه (نورشحت د هيلإو ضرألا يف مكارذ

 00 ًّ موي مث ضرألا راطقأ رئاس يف ةقيلخلا أرذ
 ودسبْنملق اي 07 روقتن القا لقد : تتروأوفسم 8٠١: نيرخآلاو مهن نيلوألا عمجي ةمايقلا

 1 2 00 014 «ميرلا و يذلا وهو
 2 ٍه وهو ءْئَش لكسص وكلم م قولا وو ءمألا 53

 2 كس يف لفه تروأوفيس ف 0 2 نوماس امهنم لك ,راهتلاو ليللا ريخست ريخست هرمأ نعو
 نارتفيال نابقاعتي اثيثح ابلط رخاآلا بلطي
 ا مكلدت لوقع مكل َسيلفأ ؟(نوُلِقعتالفأإل
 نع اريخم ىلاعت لاق مث ؟ملعلا زيزعلا ىلع

 انئأ ًاماظعو ًابارت اًنكو اننم اذئأ اولاقإ 10 «(نوُلوألا لاقام ّلثم اوُناَق لبو 81 :تيفكملا نم مهلبق نَم اوُبهْسَأ نيذلا ثعبلا يركنم

 «نيلَوألا ريطاسأ الإ اذه ْنإ لبق نب اذه انؤابآو نحن اَنْذِعُو ذقلإ» :8 ىلبلا ىلإ مهمتروريص دعب كلذ عوقو نودعبتسي ؟4«َنوُثوُعِمَ

 منك ْنِإ ايف ْنَمو ضرألا ٍنَمِل نف) 04 مهنم بيذكتو ”اكنإ اذهو «نيلوألا بتك نع اهاقلت نَم اهب ربخُي امّنِإ ,ةلاحُم ةداعالا :نوثعي

 لق هلل نول وقيسإل :80 ؟«مظعلا شرعلا ٌبرو عبسلا ٍتاومسلا ٌبر ْنَم لق» :85 ؟4نوُركذت الفأ لق ش نولوقيسإ) : م8 ؟4نوملعت
 ُهّدحو هل اّلِإ ةدابعلا يغبنتالو ءوه الإ هلإال يذلا هللا هنأ ىلإ دشريل كلملاو فّرصتلاو قلخلاب ةلالقتساو ٌةتينادحو ىلاعت ٌرّرَقُي : ؟(نوُقتالفأ

 مككارشإو ُهَريغ هعم مكتدابع يف هباذع نورذحتو ُهباقع نوفاخت الفأ ؛مظعلا .شرعلا برو ِتاومسلا بر هنأ نوفرتعت متنك اذإ :يأ ؛هل كيرشال

 يذلا ميظعلا ٌديسلا وهو [هنم عئميالو مم عنمي : :يأ] « هيلع راجيالو رجب رهو كمل هديب عيش لك توكلمو هديب ْنَم لقد : م84 !؟هب

 هل كيرشال ُهّدحو ىلاعت هللا وه هيلع ٌراَجْيالو زيجُي يذلا مظعلا دّيسلا نأ نوفرتعيس وللا نوُلوُقيسإ» 14 !؟4نوملعت متنك نإ هنم هنم مظعأال

 .!؟كلذب مكملعو مكفارتعا عم هريغ هعم مكتدابع يف مكلوقع بهذت فيكف ؟4ْنوُرَحْسَت ىنأف لقط

 لثم هديب راشأو (اذكه هتاوامس ىلع هشرع نإ ءكلذ ع نم مظعأ هلا ُنأش» :لاق هّنأ لِيَ هللا لوسر نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج م «تاقولخلا فقس :شرعلا م46 :ةيآلا

 كلت يف ةقلحلا كلتك شرعلا ىلإ ةبسنلاب هيف امب يسركلا نإو ءِةَآلَف رضرأب ةقلحك لإ «يسركلا يف ؛ٌنيمفامو َنينيبامو عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلاام» :رخآلا ثيدحلا يفو . ةّبقلا

 ١/ 7/9 ج ريثك نبا| .(ةالكلا

9١ 
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 0 هر 0 ل < 02 2

 ٍنِم العلو قلخ امي ينلإ لك بهذأ اذإ هنلإنمَهَعم راكحاَمَو

 0 0 وكت وتب هش

 لكن يطق 200

 9 سمت دِضاَمَكيولكعاَ 62 نيِملدلَعلا

 60و دوف صايع هيمن سَ قلب َمَهدآ
 0 ا م م عع

 8) نسا وم َنةيد تلو

 مو < ورع يم

 بلت َءاَجاَدَِمَح () حل نورضح نأ بر

 00 ' د َميفاَحِْصْلَمَع لعل (7) نوغجرأ
 1-5 طصر ري مس مو

 يقام ود اهلياقوه

 كيدوعأو
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 7 ةَسجلوؤِرمَوْدهَيَب اسال ِر وصف
 20 ا 2 لس حسو سس رس

 نمو اي توخيقملا م كيرا

 200 0 جرخ هل ]و 4 6 208

 5 نيكي و 0 (7 َنوُدَح
 ناقل

 «نوذاكل مهنإو قحاب هات لبو»
 ةلدالا انمقأو هللا الإ ةهلإال هنأ مهانملعأ

 «كلذ ىلع ةعطاقلا ةحضاولا ةحيحصلا

 هريغ هللا عم ممتدابع يف نوُيذاكل مهّنِإو
 نم هللا دحتاامإ» 4١: كلذ ىلع مهل َليلدالو

 هسفن ىلاعت َهّرن 4ولإ نم هعم َناكامو ٍدَلَو
 َبهَذَل ًاذإإ» «كيرش وأ دلو هل نوكي نأ نع

 ٌدَرفنال ةهآلا دّدعت ردق ول «قلخ امب هل

 ىلع مهّصعب العلو قلخ امب مهنم 07
 رخألا و ره ٌبلطي مهنم 03 ناكل © ٍض عب

 اًمع «نوفصي اّمع هللا ناحبسإ ةقالخو
 وأ دلولا مهاوعد يف نودتعملا نوملاظلا لوقي

 بيغلا ُمِلاعط :4؟ ًاريبك ًاًولع كيرشلا
 تاقولخلا نع ٌبيغيام ملعي #ةداهبغلاو

 «نوُكر يخُي امع ىلاعتفإ هنودهاشيامو

 نوُدحاحلاو نوُمِلاظلا لوقي اًمع ةّزنتو سّدقت
 «نوُدعوُام يَيرت اَمِإ ٌبر لقط :4"

 «نيملاطلا موقلا يف ينلعجتالف بر
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم ىلاعت هللا ُرمْأ

 :يأ مقّثلا لوُلُح دنع ءاعدلا اذهب ٌوُعدي نأ
 «مهيف ينلعجتالف كلذ دهاشأ انأو مهتبقاع نإ

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هئاعد يف ءاج اك

 ريغ كيلإ ينفوتف ةنف موقب ٌتدرأ اذإو»

 انإوإ» :48 هححصو يذمرتلا هاور (نوُتفم
 ول :يأ «نوزداقل مهدعِنام َكَيِرْن ْنأ لع

 ءالبلاو مّقّنلا نم مهب ليام كانيرأل انعش
 عفاتلا قايرتلا ىلإ ًادشرم ىلاعت لاق مث .نحيملاو

 ءيسي نم ىلإ ناسحإلا وهو ساثلا ةطلاخم يف
 ققادص ُهنوادع دوعتف هرطاخ بلجتسيل هيلإ

 :9ا/ ©نوفصي امب ُملعأ ُنحنط حيبقلا كيلإ مهئادسإ عم ليمجلاب مهلماع «ةئيسلا ُّنسمحأ يه يتلاب عفْذاط :45 ىلاعت لاقف ع ةّضغبو
 :4/ فورعملاب نوُداقنيالو ليلا مهعم ُعفنتال 1 مهل نيطايشلا نم ٌذيعتسي نأ ىلاعت ةرمأ نيطابشلا تازمه نم كب ذوُعَأ بر لقو»

 ىتحإو :46 ناطيشلا درطل رومألا ءادتبا يف هللا ركذب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َرمأ اذهو .يرمأ نم ءيش يف 4نوُرْصْحَي نأ ٌبر كب ُدوعأو»

 «هدسفأ ناكام َحلصُيِل ايندلا ىلإ ةعجرلا هلاوسو توملا دنع رضتحملا رفاكلا لاح نع ىلاعت ربخُي ِنوُعِجْرا ب بز لاق ٌثوملا ُمُهَدَحَأ ءاج اذإ

 وه ةملك اهنإ الكط [هبيجُين «يلر ةعاط نم ُتعّيض اهف :يأ) «تكرت ايف ًاحلاص لمعأ يلعلإ» : ٠٠١ 4ٍنوُعِجرا ٌبرط :لوقي اذهو

 مهئارو نموإ» .ملاظ رضعحم لك ةلاحمال اهّلوقي نأ َدُبال 4اهّلئاق وه ةملك اهنإإ» «بلطام ىلإ هبيجنال يأ ؛رجزو عدر فرح :الك «(اهُلئاق
 اذإفإ» : ٠١ ٠٠ خزربلا باذعب ةملظلا نيرضتحما ءالؤه ٌديدبع هيف .ةرخآلاو ايندلا نيبام زجاحلا خزربلا مهمامأ نم : يأ 4 نوُعَتُي موي ىلإ حر

 «نوُحِلفملا م مُه كتلوأف ةئيزاوم ْتَلُقَت مف : ,٠٠١ «نوُلَءاستي الوإج ذعموي باسنألا عفنت ال * ذئموي موني باسنأ الف ٍروُصلا يف خفن

 اوباخ «مهَسفنأ اوٌريمخ نيذلا كلوأفإ» هتانسح ىلع ةثاكيس تلقت 4ةئيزاوم ٌثفخ نموإ» : ٠١ ءا ةّبلا اولد راثلا نم اًوَجنف اوُراف نيذلا

 .نوسباع «نوخلاك اهيف مهو راتلا ْمُهَهوُجُو حفلت ٠١: 4 4نودلاخ متهج يف اوكلهو

 ىورو .«توملا ةنع َناطيشلا ينطبختي نأ كب ذوعأو «قرغلا نمو مُدَلا نم كب ُدوعأو مّرَخا نم َكب ُدوعأ يِنإ ٌمِهّللا» :لوقي ناك يم هللا لوسر نأ دواد وبأ ىور 4. :ةيآلا 03٠
 رش نمو «هباقعو هبضغ نم ةّماَلا هللا تاملكب ُدوعأ هللا مسب» :عوفلا نم مونلا دنع شوقي تاملك انمي م لا لوسر ناك :لاق هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دمحأ مامإلا

 /؟هه  ؟4٠/؟ج ريثك نبا/ .«نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو ؛هدابع



 مشكف مكيلع ىلثن يتابآ نكن لآل : #٠
 ٌحيبوتو هللا نم ٌعيرقت اذه ؟4«نوُبَدكت اهب
 6 * رفكلا نم ُهوُب ةرالم ىلع راّثلا لهأل

 موق اًنكو انتَوْقِش انيلع ْتْبََع اب اولاقو»
 انك نكلو حلا انيلع ُثَماق دق 4نيلاض

 امنع انللضف اهعشو اط ًداقنن نأ نم ىقشأ

 انف اًنْدُع ْنِإف اهنم انجرخأ اير 0
 ىلإ اندحت نإف ءايندلا ىلإ انددرا «نوُمِلاظ

 ٠١: 8 ةبوقعلل ,نوقححتسُم ٌيحنف انم ّفلسام

 اذه «نوُمْأكتالو ايف اووَسْخا لافإ
 نم جورخلا اوُلأس اذإ ىلاعت هللا نم مهباوج
 وهامو «ةدحاو ةملك اهدعب مهل سيلف راثلا
 ناك هنإإ» 0 راثلا يف قيهشلاو ريفزلا الإ

 انل ٌرفغاف اما ابر نولوقي يدابع نم قيرف

 اوناكف «نيسمتارلا ٌريبخ تنأو انمراو
 1٠١١: نينؤملا هدابعب نوئزهتسي

 يف مهنم مترخسف 4ًايرخيس مهوُمتذختافإ
 وسن قحإل يلإ مهعرضتو يايإ مه“ “اعد

 مئيسن نأ ىلع مهّضعَب ب مكلمح «يركذ

 نم «فوكتضت مهنم مشكوإ» يتاماعم
 نيذلا نإ :ىلاعت لاق 5 ءمتدابعو مهعينص

 اذإو نوكحضي اونما نيذلا نم اوُناك اثر

 مث «ءازهتسا مهتوزملي «نوُرَئاغتي مهب اوُرم
 1191١: :لاقف ُهءايلوأ هب ىّراج اًّمع ىلاعت ربخأ

 مكاذأ ىلع 4اوٌريص امب مويلا ْمُهُنيزج ينإإط
 «نوزئافلا مه مهنأإ» مهب مكئازبتساو مه
 ١١1: راثلا نم ٍةاجنلاو ةتحلاو ةداعسلاب

 دن ةدع ضرألا يف شبا ع لا
 انآ اوُلاقإ : "١١117 ؟ايندلا يف مكتماقإ تناك
 «نوُمَلعت منك مكنأ ولإ» ,ريدقت.لك ىلع ةريسَي َهَدُم 4اليلق الإ مثيل نإ لاقل : 1.15 نيبساحلا :يأ 4«نيّداَعلا لأْساف موي ضعب وأ ًاموي

 انيلإ مكنأوإل ؟انم ةمكحالو ٍراصقالاب ًاَنَيَع نوقولم مكنأ 3 مظفأ ؟4أكبع عانقلخ امنأ مُكيسحفأإ : ١1ه يقابلا ىلع ينافلا مترثا امل

 وه الإ ةلإالإ» كلذ نع هّرنملا ّقحلا كلملا ِهّنِإف ائَبَع ايش قلخي نأ سّدقت «قحلا كِلملا هللا ىلاعتفإ : ١١5 !؟ةرخآلا يف نودوعتال «نوُغَجرتال

 هللا عم عددي نموإل : ١117 لكشلا يهب رظنملا ُيسح :يأ ءميرك هّنأب هفصوو تاقولخلا عيمج فقس هّنأل شرعلا ركذف «ميركلا .شرعلا ٌبر

 حيفا هنإإ» هاوس هعم دبعو هريغ هب كرشأ نمل ىلاعت هللا نم ٌدّعوتو .كلذ ىلع هللا هّيساحي 4هّبر دنع هباَسح امنإف هب هل َناهربال ّرخآ افإ

 لجرل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا بن نأ انل ركذ :ٌةداتق لاق .ةاجنالو ةمايقلا موي مهل حالفال «نورفاكلا

 :لاق لجو ٍّرع هللا :لاق (؟كنع هفشك ُةئوعدف رض كباصأ اذإ مهّيَأف» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاقف ءامانصأ َدَّدع ىتح ءاذكو

 «!؟هيلع بلغت نأ تبسح مأ ؟هعم ءالؤه دبعت نأ ىلع كلوي امف» :لاق ؛لجو ّرع هلا :لاق «؟اهكاطعأ ٌهئوعدف ةجاح كل تناك اذإ مهيأن»

 يول ل رمت

 الات © < توكُداَ رشكف يكلع لمت َءْحَت ملأ
 آر[ تااصام موتنا

 ينافس رول انف ندع َنِإف اهمِماَحِرْحَأ

 ر 20 | نوُمِلكَتالَو
 وو عمو مل رج 0

 06 09 نيمار يَ َتَنأَواَنَحنَأَو اَكرْفْعَأاَنَمآَ

 © كفعف 7 نورتو ىو
4 

 لاق( َنوْرإَمْل مهمه أرض اَميَمْوَْلا مهتيَرَج فِ

 صولا دس ددع ضل أقمت مك

 ْ ا لقال رسمي نإ رف 7 َنوآَمْاٍل كفوو
 0 0 ا َنوملَعَيدْسُ

 أهل دََنف (2) نوعين ال انْ
 5 , 7-2 079 مركحلاشَرَعْلاث رَوَه

 و ل َئ ع هس ت10 000

 رثلم
 و 0

 نم ًاوحن .يذمرتلا هآورو .لجرلا ملسأف !؟(نوُملْعَيالو َنوُملْعَت :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر لاقف .هعم ءالّؤه ةدابعب ُهَركش ٌثدرأ :لاق

 بنذلا ٌوحم هانعم قلطأ قلطأ اذإ ٌرفغلاف .ءاعدلا اذه ىلإ ىلاعت هللا نم ٌداشرإ | اذه «نيمحارلا ريخ تنأو مَحْراو رِفغأ بر لقوإ : ١١ ممل اذه

 .لاعفألاو لاوقألا يف هقفويو هَدِدسِي نأ اهانعم ةمحرلاو .ساّئلا لع ةهرتسو

 ىلع ٌتيَأ م نأ كيلع ٌءانث يصحأال كنم كب ُدوعأو «َكِتبوُفُع نم كتافاععو «كطخس نم كاضرب ٌدوعأ يّئإ ّمهّللا :هدوجس يف لوقي هم هللا لوسر ناك :ةيآلا

 ع4 مقر ملسم هاور (كِسفن

 اذكو هللا ٌدبعَأ :لاق ؟(ثبعتام» :



9 5 
 . رونلا ةروس ريسفت

 ءانتعالا ىلع هيبنت هيف «اهادلزنأ ةروس# : ١ 1مل او

 رمألاو مارحلاو الحلا اني ماها ضرفوإل اب ميكر [نضرلاهللاو سل
 « تايب .تايآ ابيف انزنأو» .دودحلاو يبنلاو م ى 3 1 ا لا هساسع ةلسد سنس ع

 : «نوُركذت مكلعلإ) تاحضاو ٍتارّسفم َو ل هَل تسي تيلَ اهفانلزأواهتضو اهنا هو

 111 بل ب 501 ادي ذاَرلاوةَناَرل نيل امينم لحاو لك اوُدِلجاف ينازلاو ٌةينازلاإ»
 داس هم > ر لص حصر سرق رز

 جّوزتملا امأو ءجّوزتي مل ركب وهو (ةدلج ةئام
 امهجب م دخاتالو» .مجرلا همكحف نصح 0 كادوا

 سيل نكلو برضلا اوددش 3, نيد يف ةفار م2 20

 1 0 يني لي
 0 سس ع هرععر

 يركن و0 هي

 ا آ

 مه كود دب مأمون

 وفعلا ناو اوُحدضأو كلَ رعب بَل الإ( نوفل

 مننا أدم بشل كيلو مهجور نووي 3 ا ميج

 .رخآلا موييلاو للاب دونمؤت منك نإ)

 نوكيل «نينمؤملا نم ةفئاط امهّباذع ذهشيلو
 ًاخيبوتو ًاعيرقت كلذ يف نإ ءامهرجز يف غلبأ

 ينازلا» :»" ًاروُصح سانا ناك اذإ ةحيضفو

 نم هدارم ىلع هعواطُيال (ةيناز الإ كيال
 ىرتال «ةكرشموأ» ةيصاع ةيناز الإ انزلا

 الإ اهحكبيال ٌةينا ٌزلا)» كلذكو .كلذ ةمرُح

 دقتعيال «كرسشم وأإ» هانزب صاع 4ِناز
 هم عيد 070 0 هيطاعت «4نينمؤملا ىلع كلذ َمّرُحو «هميرحت

 ةبوت ٌتلصح نإف .راجفلاو اياغبلاب جيورتلاو 3 تيويسلا اَنمْلْمَتإ وأو تدب عين ردح 20000 ةددهشف

 َنوُمْرَي نيذلاوإ» : 3 جوزلا لع هّنإف 206 م 001 هر 2176

 ًءادهش ةعبرأب اوثأي م مث تانصحلا اؤردو و َنييذكْلا اني اكَن هيلع هللا تنعل نا ةسمئخخلاو
 فذاقلا مكح اذه ةدّلَج َنيناث مهوُدلجاف تيبذكلا لأدب عَ دست نأ ب ادع ع هصر 2و 04 252 220 9

 ةداهش مه اوُأبقنالوإط نصخناو ةدصحملل رس
 1 رس

 ىلع: بجوأف «نوُقِسافلا م مه كقلوأو ًادبأ 69 َنيِرَصلَنمَناكنإلعأ بصح َنآَدَممَحْل 2
 ةلاقام ةحص :للع ةئيبلا مقي م اذإ فذاقلا 03 ا مة دس رم يش م ا

 ٌدرُت نأو .ةدلج نينا َدلجُي نأ :ماكحأ ةثالث يك نوم ناوهتم ور "اعدل لضفالْوَو
 لُدَعِب سيل ًاقساف نوكي هنو .ًادبأ هئدابش .0

 كلذ دعب نم اوُبات نيذلا الإ :ه
 زوفغ هللا نإفإ «هتداهش لبقُث اذهف «ناتببلا لاق دق هنأ هسفن لع فرتعي نأ الإ (ةدابشلا دودرم ىقبيو «ةبوتلاب قسفلا عفت ر يف «اوُحلْصَأو

 اذإ جرخم اذه. ,«نيقداصلا َنِمَل هنإ هللاب تادابش ُعبرأ مهردحأ ٌةدابشف مهُسفنأ الإ ًءادهش مه نكي لو مهجاوزأ نوُمري نيذلاوإ» :5 «محر

 :ا/ اَماَمَر ايف نيقداصلا نمل ّنِإ ءادهش ةعبرأ ةلباقم يف هللاب تادابش عبرأ مكاحلا هفّلحُيف ءاهتِعالُي نأ ةنّيبلا ةماقإ هيلع رّسعتو هتجوز مهدحأ فذق

 برأ دبشت نأ تاّدعلا اهنع ًارذّيوإ» :4 ًادبأ هيلع تمرحو هتجوز هنه تناب كلذ لاق اذإف نيبذاكلا ّنِم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاوإط

 :4 هب اهامر ايف :يأ «نييذاكلا َنِمَل هّنِإ هللاب .تادابش عبرأ دهشتف َنِعَألُت نأ الإ باذعلا اهنع أرديالو «نيبذاكلا َنِمَل هنإ هللاب تادابش

 وهو الإ انزلاب اههمرو هلهأ ةحيضف ْمشجتيال لجرلا نأ بلاغلا نأ ك ءبضغلاب اهّصخف «نيِقِداّصلا َنِم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاوإ»

 يحي من ّقحلا ملعي يذلا وه هيلع بوضغملاو ءاهيلع هللا بضغ نأ اهّقح يف ةسماخلا تناك اذهو «هب اهامر ايف ُهقدص ٌملعت يهو ٌروذعم قداص

 مكيلع لا لضف الواو: ٠١ :ىلاعت لاقف قيضلا نم مهب نوكيام ةّدش نم جرخملاو ٍجَرَفلا ني مهل عرش ايف مهب هفطلو ُهقفأر ىلاعت ركذ مث .هنع
 .هنع ىهنيو هب ٌرمأيو هُعرشي ايف «مكحإل هدابع ىلع «ٌباّوق هللا َنأوإ» كرومأ نم ٌريثك مكيلع ٌئشلو مّتْجِرحَل (ةتمحرو

 همجرلا ةيآ هيلع لزنأ اوف ناكف باتكلا هيلع لزْأو قحاب هم ادم ثعب ىلاعت هل نإ «ساثا اهنأ دعب أ :لاقف بطخ باطخلا نب رمع ّنَأ نيحيحصلا يف تبث ؟ :ةيآلا

 هللا باتك يف مجرلاف هللا اهزنأ دق ةضيرف كرتب اوُضيف هللا باتك يف مجرلا ةيآ دجنال :لئاق لوقي نأ نامز ساّلاب لوطي نأ ىشخأف .هدعب انمجرو يع هللا لوسر مجرو ءاهانيعوو اهانأرتف

 /؟70/9ج ريثك نبا/ .«فارتعالا وأ لمحلا وأ ةنّيبلا تماق اذإ ءءاسنلا نمو لاجرلا نم نصحأ اذإ ىنز ْنَم ىلع ٌقح



 ةبصت ِكفالاب واج نيذلا نإظ ١:

 لكل ٌريخ وه لب مكل ارش ُةوُبَسحتال مكنم
 يذلاو مثالا نم ٌبستكاام ماهنم ءىرما
 هذه «مظع ٌباذع هل مهنم ُهَرْبك ىلوت
 ّمُأ ةشئاع نأش يف تلزن اهّلك تايآلا ٌرشعلا
 كفالا له اهامر نيح اهنع هللا يضر نينمؤملا
 بذكلا نم هولاق امب نيقفانملا نم ناعهُبلاو
 هللا لزنأف اه لجو ّرع هللا ٌراغ يتلا ةيرفلاو

 هللا ىلص هلوسر ضرعل ةنايص اهتءارب ىملاعت
 «مكل ارش ةويسحتالإ» .ملسو هلآو هيلع
 راهظإب «مسكل ٌريخ وه لبإط ركب ينأ آي
 ةشئاع نينمؤملا ماب ىلاعت هللا ءانتعاب مكفرش

 .ميظعلا نارقلا يف اهتءارب هللا لزنأ ثيح

 نينمؤملا مأ ىمر نمت «مجنم ءىرما لكلإ»
 باذعلا نم ميظع بيبصن ةشحافلاب

 ىلوت يذلاو» :4مثالا نم بسكاامإ»
 «مظع ثباذع هل هتعاذإو هتعاشإ 4ُةَرْبك

 ١: هللا هنعل لوس نبا يأ نب هللادبع وهو

 مالكلا كلذ «ةومشمب ذه الك (الولإ
 تاضؤملاو نونمؤملا ّنظط نيسمؤملا ّمُأ ىلع
 نينمؤملا مأب َريخلا اوّنظ اله «اريخ مهيفنأب

 7-0 2 هوس الك ةَبصع كلاود

 و لابس ان جول ا ار 1

 نونمؤملَنَظ هوم شعم ذك 02 ل هي

 الر 63 نيت كفاك مشان
 ص هر

 : اأو َيَلْدِإََ 00 واج
 م

 جء أَو

 ره | 00

 7 ه ك1 الرو دونك تأ
 ص سو و

 2 ْمِظَع ُباَنعِهيفَرْتْضفَأاَمِف مكمل ورجال اوايندلآ ىف

 توكلنا سل هلت
 يد م 32020 سمسا سر 90

 5 ب حو

 9 تق كوكا نما شاق 2000 0000
 بدل تإ 9 مبكَُم رع ءددلاو تب لمكان و

07 

 2 ل ىلع رهاظ بذك 4 نيب كفإ اذه اولاقوؤج
 5 9 02 02 تاس يقصد لحد ص ' ١

 ثنو ماعد هلل أوو .ًالاوايدلا يف اوتأي مل ذإفط هب اوزاجام ىلع نودبشي

 ل

 57 09 َنوُملَح المن
 رج رع اي روج ود ريم 4 وعسل سد عقر د همه هد 4نوُيذاكلا مه هللا دنع كتلوأف ءادبشلاب

 00000 ماع هلل ل ضف مكيلع هللا لْضف الولو» ١4: نورجافلا

 3 ف نوُضئاخلا 771 ايندلا يف هتمحرو
 يف مُكْسَمْلط مكتوت لبق نأب ةشئاع نأش
 هَل ذإ» ١8 ةيآلا هذه يف نيدارم كنئوأ سيلف نيقفانملا امأ ناميإ مانع نميف اذهو .كفالا ةيضق ف «مظع باذع هيف مُتطفْأام

 نوُلوقت «ملع هب مكل سيلام مكهاوفأب نولوُقتو» يلع هبحاص رّمتسي يذلا بذكلا وهو ءناسلا قلو نم هئْوَفلتِ «مكيسلاب

 الولوو» : ١5 !؟قالطإلا ىلع مدا دلو دّيس ةجوزو ءايبنألا ءاسن ةديس يف اذه نوكي فيك «مظع هللا ددع وهو اني ُهَنوبَسحتولا .نوملعتالام

 اذهب ةوفعن نأ انل يغبنيام :يأ ؛ريخلا ّنظب لوألا دعب ٌرخآ ٌبيدأت اذه «مظع َناِنهُب اذه َكتاحبس اذهب مّلكتن نأ انل ُنوكيام مق ةوُمتعمس ْذإ

 مكنم ٌمقي نأ ًادٌعوتُم هللا كابني «ًأدبأ هلثمل اوُدوُعت نأ هللا مكظعي» : ١1 !كلوسر ةجوز ىلع ناتهُبلا اذه لاقي نأ كناحبس ؛هركذالو مالكلا

 ًماكحألا مككل حضوُي «تايآلا ُمكل هللا ْنّيُو ١4: ملسو هلاو هيلع هللا لص ُهَّلوسر نوُمظعُيو هللاب «نينمؤم متتك نإ) أ ادبأ اذه ٌهيشيام

 مه اونمآ نيذلا يف ةشجافلا َم ٌعيشت نأ نوُبِحُي نيذلا نإ :18 هردقو هعرش يف مكح .دابع ٍحلصُي امب ميلع «مكح ميلع هللاوإ» ةيعرشلا

 ٌدحلاب جايندلا يف ملأ تباذع مهلإف هْعيِذيالو هعيش الف «هنم ء ٌءيش هنهذب ماقف ءىسلا مالكلا نم ًافيش عع نمل ثلث ٌبيدأت اذه 4ملأ ٌباذع

 :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :دمحأ مامإلا ىور .اوُدَسَرُي هيلإ ٌرومألا اوُدرف «نوملعتال متنأو ُملعي هللاوإط ىيلألا باذعلاب ةرخآلاوإ»

 لضف الولو» : ا اهب يف ٌةَحضفي ىتح ُةروع هللا َبلط ملسملا هيخأ ةروع بلط نم هّنإف ,مهتاروع اوُبلطتالو همهورعتالو هللا دابع اوُدوثالا

 .هيلإ بات نمب ميحر هدابعب فوؤر ىلاعت هّنكلو «4محر فوؤر هللا نأو ٌرخآ ٌرمأ ناكل جرو مكلع هلا

 .«ضرألاو ءامسلا نيب ام دعبأ راّنلا يف اهب يوهي غلبتام يرديال هللا طخبس ن نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا ّنإ» :لاق هلِيَع هللا لوسر نأ نيحيخمصلا يف تيئ 98 :ةيآلا
 /؟074/؟ج ريثك نبا|



 ِتاَوُطَح اوُعِبتتال اوُنمآ نيذلا اهّيأاي» ١
 هب رمأيامو هكلاسمو هقئارط يعي «ٍناطيشلا وتلا لو

 برخلز

 يدش دع م هلو دسم ٠ عيتوطتلا تولطخ انيك مانيلا ف ْرُمأي هنإف ٍناطيشلا ٍتاَوطخ ْعِبَي نمو 5 2ث 20 50 036 0 كل سو
 اهزجوأو اهغلبأو ةرابع حصفأب ناطيشلا رضا لور 9 070 الآ اوم

 ةئمحرو مكيلع هلل لضف الولوإط ءاهنسحأو و ف ناطيشلا ع قس
 قزري وه الول «ًادبأ ردحأ نم ميكنم ىكزام ريما كلو ادبأدَحَأَنم كتم وأم يم هللا

 اهكرش نم سوفنلا يكزيو ةبوتلا ءاشي ْنَم 7 ممل اولد انا" نضل * ل - وم مسوس
 لصح امل ٍةئيدر يقالخأ نم اهيفامو اهروجفو يكسو لضم ِلتأياَ الو (7) يعمي ءاشننم
 يكزي هللا نكلوإ» اريخخالو ةاكز هسفنل دحأ ىف تير كيملاو ني 4 لاو قرم لوأ 120 نأ ٍةَعّسلاَو

 لاوقأل «عيمس هللاوإ هقلخ نم اشي نم ةقرغسر س2 هر دو ل رجلا و سو راكي
 ىدهلا مهنم ُنحتسي ْنَم (ملعإط هدابع ركل هَرَارفْعَي نأ نوم هك رطك ترفية

 ١ ا 011110 7 اولوأإ» فلحيال  لتأيالو» : ؟؟ لالضلاو سا لوم
 نأ ٍةعّسلاوإ» ناسحإلا «مكنم لضفلا بها تسلا كد مرفت

 اوورْجألاو 2 أوُنِمَل جدتم ا يف نيرجاهملاو نيكاسملاو ,ىترقلا يلوأ اوتو © 0 .: اع ُباَدَعُممَو 531 اند
 مكتابارق اولصتال نأ اوفلحتال هللا ليبس 0 ل ا 06 ورعو يع 7 < - | تتدؤملا

 قفرتلا ةياغ يف اذهو «نيرجاهملاو نيكاسملا 22 امفلمتأو ىدلو هتلسلا مودم

 : ىلاعت لاق اذهلو «ماحزألا ةلص لع فطعلاو مما مرآ روف سر وح سس ل توبا 100 مو. سامو

 نم مهنم مّدقت اًمع كاوُحَفْصَيْلَو اوُفْعْيَوِل حلاوه كد مضِرمع 0 أ ا 7
 هللا ا ْنأ نوُبجت الأج «ىذألاو ةءاسالا تع 8 حلل حوش حلاو نيش 506 ا لأ 0 ُنيِجْل ع هب حم

 امكف ؛لمعلا سنج نم ءازحلا َنإف ؟ 00 ا
 ايو كل هللا ٌرفغي كيلإ ٌبنذأ نَم 0 كوين كيلي 21111

 ر ٌروفغ لاو :كنع حفصي حف 2 - دع 2 12 4 عم
 م 0 ري نيدلا إو 1 يداي (©) ٌميِرَكح قرر هرِفَعَتم هل نولوُقاَمِم
 «ةرخآلاو ايندلا يف اوُنِعُل تانمؤملا ٍتالفاغلا اساس فحم ع 5 ةومراغ انوي اولَح دما اونَماء
 تانصحخلا نومري نيذلل هللا نم ٌديعو اذه م مك ه2 ل ظس كل 2020

 اذهو] «مظع ٌباذع مفوإ تالفاغلا 56 محلل كلر !داَهلْهََنلَع اوملستو

 ىمر نميف ماعو «نينمؤملا مآ ىمر نمي صاخ 58
 ةبطاق هللا مهمحر ءاملعلا عمجأ دقو «[تانمؤملا

 مهنديأو مهتسلأ مهيلع بشت موي :؟ 4 نارقلل ٌدِناعم هّنأل ؛ٌرفاك هّنإف ءامهنع هللا يضر قيدصلا تنب ةشئاع نينمؤملا مأ ىمر نم نأ ىلع

 :هناكرأل لاقيو ءهْيِف يلع متخيف ءًادوهش كيلع ماركلابو «ًاديبش كيلع مويلا كسفنب ىفك» :ثيدحلا يف درو ا ؛#نولمعي اوناك امب مهلجرأو

 «ن يملا قحلا وه هللا ْنأ نوملعيو» «مهباسح «قحلا مهيد هللا م ُمُفوُي ٍذئموي)» : ؟ © يئاسنلاو ملسم هاور دقو .ثيدحلا (هلمعب قطنتف «يقطنا

 نم ٌتائيبحلا :يأ ؛كفالا لهأ يف تلزن «تائيبخلل نوثيبخلاو نيثيبخلل ثائيبحلا» : ؟ 5 هيف َرْوَجال يذلا لدعلا وه ُهَباسحو هّديِعَّوو ُهَدعو

 :يأ ؛ةشئاع يف تلزن . ,4تابيطلل نوُبّيطلاو نيبيطلل تايطلاوإ . ٍلوقلا نم ٍتاثيبخلل لاجرلا نم نوثيبخلاو «لاجرلا نم نيثيبخلل لوقلا

 مالكلاو «ساّنلا نم حيبقلا لهأب ىلوأ حيبتلا مالكلا :يأ .لوقلا نم ِتابّيطلل لاجرلا نِم نوُبّيطلاو ؛لاجرلا نم نيبيطلل لوقلا نم ُتابّيطلاو
 :ىلاعت لاق اذهلو «مهنم ةهازتلاو ةءاربلاب لوأ يهو هب لوأ مه مالك نما ةشئاع ىلإ قافنلا لهأ هبسن امف «ساقلا نم نيبيطلاب لوأ بيطلا

 :717 ميعنلا تاثج يف «مرك ٌقزرو)» بذكلا نم مهيف ليقام ببسب «ةرفغم مه ءناودُعلاو كفالا لهأ «نولوقي امم نوؤَرُم كئلوأإ»

 «مكل ٌريخ مكلذ اهلهأ ىلع اوُمْلستو «أثالث ٌناذعسالا وه :سانكتسالا كاوُسِنأتست ىتح مكتوب ريغ ًاتوُي اوُلْخْدَتاَل اونمآ نيذلا اهيأايإ»
 .(نوُركذت مكلعلإ» تيبلا لهألو نذأتسملل

 :لوقيف ءيبسفن نم ًادهاش الإ لع زيجأال :لوقيف «ىلب :لوقيف ؟ملظلا نم ينرحت ملا براي :لوقي هّيرل دبعلا ةلداجم نم» :لاق هلع هللا لوسر نأ يناسنلاو ملسم ىور 4 :ةيآلا

 ...«لضانأ ثنك َنكدعف ًاقحسو ّنُكل ًادْعُب :لوقيف «مالكلا نيبو ُهيِب ىَلي مث «هلمعب قطنتف يقطنا :هناكرأل لاقُيو ّْيِف ىلع متخيف ءًادوهش كيلع ماركلابو ًاديهش كيلع مويلا كسفنب ىفك
 /؟071/ج ريثك نبا|



 اهوُلخدت الف ًادحأ ابيف اوُدجت مل نفط
 ني هيف امل كلذو «مكل َنْذَوُي ىتح
 ءاش نإف «ءهنذإ ريغب ريغلا ِكْلُم يف فرصتلا

 مك َلِبِق نإوإ» نذأي م ءاش نإو َنذأ

 امب .هللاو مكل ىكزأ ره اوُمِجراف اوُمجرا
 سانلا ,باوبأ ىلع اوُفقنال «ملع نولمعت

 أوي اوُلخدت نأ حانج مكيلع سيلإل

 ّدعْلا تيبلاك دحأ ايف سيل «نوكسم ريغ

 ناكو ٍىفك ةّر ةّرم لوأ هيف هل نذأ اذإ فيضلل

 رافسألا لؤانم اذكو «عاتم اهيفإت مكل

 .تاناخلاك راجتلا توب .ةكم تويبو

 :" ٠ 4 نومتكتامو نوُدبتام ملعي هللاو)»

 اذه «مهراصبأ نمي اوُُضْغَي نينمؤملل فد
 نم اوّضغي نأ نينمؤملل ىلاعت هللا نم ٌرمأ
 «ْنِمظو] .مهلغ مّرح اّمع مهراصبأ
 ماخلا رظنك ؛حابيام رظنلا نم نآل ءضيعبتلل

 رصبلاو .ةئجافملا ةرظنلاكو «عئابلاو دهاشلاو

 رظنلا ناك الو «[بلقلا ىلإ ربكألا بابلا وه
 ءرصبلا ظفحب هللا رمأ بلقلا داسف ىلإ ةيعاد

 «مهَجوُرُف اوُطَفحيوإ» :جرفلا ظفحب َرأ
 رظنلا نمو ءانزلا نم هعنمب نوكي جرفلا ظفحو
 دمحأ دنسم يف ثيدحلا يف ءاج اي هيلإ

 .«كتجوز نم الإ كّتروع ظفحا» :نئّسلاو

 ىقتأو ممولقل رهطأ «مه ىكزأ كلذإل
 هللا نس هرصب ل ظفح 2 :ليق 3 «مييدل

 نم َنْضُشغَي ب ٍتاسؤملا نفر» هرقل
 تانمؤملل ىلاعت هللا نم ّرمأ اذهو 4 نه راصبأ

 . رظنلا نم َنملع هللا مّرح اًمع َنِهرصب ضغب
 َنٌرهظُيال «ابنم ٌرهظام الإ َنبتيز َنيِلُي الوإ» ءتحأ اهاريال نأ 4 َنُمَجوُرُ َنظفخيوإ» .نينمؤما

 ةكرح ةرورض مكحب رهظي اهف ءانئتسالا عقوو «ةنيز رهام لكل ءافخالا يف دهتجت نأ ةأرملا ىلع :يأ] ُةؤافخإ | نكميالام الإ بناجألل ةنيزلا نم ًائيش

 :يأ [قنعلا نم بوثلا ةقش انه ُبيحلا] «َنهبويُج ىلعإط نأرلا هب ىطغُيام وه ٌرامحلا 4َنِهِرْمج َنْبِرْضَيْلَوط «[هنع.ٌرفعم وهف ءهنم َدْبال ايف
 لاجرلا نيب رم ّنهنم ةأملا تناك لب ؛كلذ نلعفي نكي مل ّنمنِإف «ةيلهاجلا ءاسن َنفِلاخيل ءايبئارتو اهردص نم اهتحتام يراوتل ؛نهرودص ىلع
 اهّيأي» :ىلاعت لاق اك «ٌنضاوحأو نهتائيه يف نرتتسي نأ تانمؤملا هللا رمأف ءاهناذآ ةطرقأو اهرعشو اهقنع رهظُيو «ءيش هيراويال اهردصب ة ةحّسفم

 «نويلوغلل الإ نسير نيديُي الوإ» .4َنيذُي الف َنفرعُي نأ ىَتْدُأ كلذ ٌنهِيالَج نم ٌنيلع نيِندُي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبا
 لك 4َنهتاوخأ ينَب وأ َنهِناوخإ .ينت وأ َنهِناوخإ وأ)» نهجاوزأ ءانبأ 4 نهي عب ءانبأ وأ نهئانبأ وأ َنِهِتَلوعُب ءابآ وأ َنهئابآ وأإ» ّنِهجاوزأ
 ثثككلمام وأإ» تاملسملا «نهئاسن وأإ .هلجأ نم كلذ لك امّنإف جوزلا ام (جربت ريغ نم اهتنيزب ٌرهظت نأ اهل ُروجي ةأرملل ٌمراحم ءالؤم

 ءاسنلا ىلإ مهل ٌمَهال نمو ءارجألاك ّهَلَو مهوقع يف نيذلا نم «لاجرلا نم ِةَبْرإِلا يلؤأ ريغ نيعباتلا وأ ءءاسنلاو لاجرلا نم اهقيقر 4 َنهناأ

 نإف «ٌنهِتانكسو نيتاكرحو ٌنهمالك نم ءاسنلا لاوحأ نومهفيال مهرغصل «ءاسُنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأب «ّنُهئوُجتشيالو

 ّنهجاوزأل ىلاعت هنم َةَرْيَغ ؛نهجاوزأ ريغ ىلإ

 نإو ل1 تقلع ال ةعل هن أودحت دن
 رع حاس 1 0 رس

 ََنولَمْعَتاَمي هَل رأوه ارت ارثجت 0

 ٍةَنْوكْسَمَرعاَتَو دوب اولَخلي نأ حاَنج

 9 3 توشك اهو رودي 0
 كور 0 0201

 مهجفرفأ نون درصتأ نام تيل

 هَدْملَل لقو ()) َنوعَتَضْياَميَبَح هَمأَذِإ مط كَ كلَ

 دب 2 ضعي
 5 اَهنَِرَهظاَماَلَِنهَت 0
 وأ ىرهيآباءوأ ىرهتلوعبل لإ وكر جل

 كهتوُعب كو هبآصباَوأ هتلوُعب أبا

- 
 رس جس

 مل |تاروع كأول جب

 انكم

 .«نوخلفت مكلعل نونمؤملا َهّيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوُبوتو ّنهتنيز نم َنيفخُيام َمَلعُيل ٌنهِلُجرَأب َنْبرضي الو .الف ًاقهارم ناك



 نيحِلاَّصلاو مكنم ىقايألا اوُحكنأوإل :"؟ وتلا هما
 لاق «جورزتلاب ٌرمأ اذه «مكئامإو مٍدابع نم 3 مس ل 7 9

 7 ا 7 6 ا - 274 لأ 1-4

 نم ب بابشلا ٌرشعماي» :مالسلاو ةالصلا هيلع نإ سيامإب 77 ابعت نم َنيِحِلِبَصْلَ 1و و 5مم حناو

 ُضغأ هّنإف ؛جورتيلف الا ُمككنم عاطتسا مو 2 اجه ا

 مَيَأ عمج :ىَّمايألاو «جرفلل ٌيضحأو رصبلل 0 يلح ٌعِسوهََأَو -هلمضف نم هَل مهني ار اووكَي

 ١ هل ةج 2 7 ل هك حاس ع سس جرس 000 رص
 اوثوكي نإ .جوزالو هل جوزال يذلا وخر ٌةوِلَضَف نها َوَح - انوثه نيتي دلو

 هللا مهب «هلضف م هللا ُمُهِنْعُي ًءارقف
 مهبغر 1 نم ميما ناجم ب > غسول 2 00 تتكْلا ل مكرر هدو

 ركب وبأ لاق «ىتغلا هيلع مهّدعوو جيوزتلاب را اَتكاَماَمِهَّبَنِكل لا نعد نيذلا و
 3 8-3 رم ١٠ىب س2 وى 2 هت آ 2 2 دع أ اكنلا ا أ ويعمل 5

 5 نيذلا ينفيسيلو)» الل لع 1 ا رس د "ع 301 ع 225

 ّرمأ اذه «هلضف نم هللا مُهيِنْعُ ىتح ًاحاكن اضرعا ندر نإ ىلع, و
 ووو هه 200 ههه

 نع ففعتلاب ًايوزت دجال نمل ىلاعت هللا نم صيت ههأ !بعي نم هلأ ا

 تكلم اث ٌباتكلا نوغتبي نيذلاوإ» .مارحلا هس ل كول ل كتر مس

 اذه كًاريخ مييف متملع ْنِإ مهوُبتاكف مكناميأ 5-5 أاولَح َنِذْلاَنَم الَعَمو سيم تيا كيلر دلو

 مهُديبع بلط اذإ ةداسلل ىلاعت هللا نم ّرمأ 222 اود ماج © 6

 نوكي نأ طرشب مهوُبتاكي نأ ةباتكلا مهنم 5 )نين هرم 5 ثنو
 0 - ىلا هه 1 لا ا م حصر

 يذلا لاملا ِهدّيس ىلإ يِدْوُي ٌبسك دبعلل ٍةجاَجُم يفعل حابصِماَهِفَو كفيك رو لكحل

 ليرد

2 

 هللا لام نم مهوثاوإلا .هئادأ ىلع هطراش 0001 2 هه 02 وس و ماع وو خر سا

 يف اوُنعُي نأ نينمؤملا هلا ّرمأ «ىاتا يذلا ٍةَويروكرمورَحَس نووي كَو مَع اك َةجاَجْرلا
 اوُهرُكتالوإ» .تاقدصلاو ةاكرلا نم باقرلا ري وي ا موس وع سو -

 اذإ ةيلهاجلا لمأ ناك «عاغبلا ىلع مكيايف زاَتدم سس لو لو 1 يقي تار ووسما
 22 حاس 2 رع لس 8

 ءاج اج ايلف ءٍتقو لك اهنم اهذخأي ةبيرض هر 0 01 وع ص
 نإ .كلذ نع نينمؤملا ُهللا ىبم ُمالسإلا عفرتنآهللأ 0 يماني

 يف ةدايزلا] جرخم جرخ اذه ماش ذأ © ٌلاَص اسناد هَلْ يضْؤمسأ يورك
 هنولعفي اون اناكام ىلع مهعينشتو مهاح حيبقت 2 _ّ_

 ىضريال ٍةءورم قدأ هل نم نإ حئابقلا نم ك4

 ٍةايحلا ضرع اوغتبتلإط «[هيوحي نم روجنب
 نمل ٌروفغ هللا َنإف مثلعف نإ :يأ ؛َنه «محر د ٌروفغ َنهِهاركإ دعب نم هللا ّنإف ٌنهْهركُي نّموإ َنِمِدالوُأو ّنِهروهمو ٌنهجارخ نم «ايندل

 :" 4 هيلع اوُهرْكُتْساامو نايسنلاو أطخلا يبمأ نع َعِفْر» :لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا لص لوسر نع ثيدحلا يفو ٌنهٌّهركأ نَم ىلع ّنهممِإو
 ةطعوموإ» ؛ىلاعت هللا رماوأ مهفلاغ يف مهب لحام ربخ «مكلبق نم ْوَّلَح نيذلا نم ًالثموإل نارقلا ينعي را 4 ٍتانّيبم ت ٍتايآ مكيلإ انلزنأ دقلوإ»

 لثمإ» .ُهاَدُه : :ةروثو ؛امهيف َرمألا ٌرْيدُمو ءضرألاو ٍتاومسلا ّلهأ يداه «ضرألاو ٍتاومسلا رون 27 :#© ةقاحخو هللا ىقتا نمل «نيقتملل
 يف نآرقلا نم هاقلتيامو ىَدُا نم هيفامو نمّؤملا َبلق هيشف ٌحاَبْضِم اهيف ٍةاكشمكو» هردص يف نارقلاو ناميالا هللا لعج يذلا نمؤملا يف ه«وروث
 ؛ةيفاص ةجاجز يف ءوضلا اذه َةَجاجز يف ٌحاَبْصملا» ءءيضُت ينل ةلابزلا وهو © حابصم اهيفإ» فافشلا جاجزلا نم ليدنقلاب هسفن يف هئافص

 ةيقرشال ٍةنوتيزإ» ٍتيز نم ٌدمتسي 4ةكرابم ةرجش نم ُدَقوُيط رد ني بكوك اهنأك 4َيِرُذ ٌبكوك اهنأك ٌةجاجزلاط نمّؤملا بلق هريظن
 زان ُهْسَسْمت مل ولو ةيضُي اهثيز ٌداكيإ» ءىفصأو اهتيزل دوجأ وهو «ءيش اهمراوُيالو لبجالو رجش اهلظُيال ءارحصلاب ةرجش يه 4ةّيبرغالو
 هراتخي نَم هتياده دشرُي , «ءاشي نم هرونل هللا يرابمإ» ءاعمتجا نيح ناميإلا رونو نارقلا رون كلذك «رون ىلع ٌرونإ» [هئافصو هيْسُح يف ةغلابم]

 نم اهب قيليال ام اهريهطتو اهدهاعتب ىلاعت هللا رمأ 4 ةفرت نأ هللا نذأ ٍتوُيُب ينإ» "5 «ملع يف لكبار ٍساتلل لاثمألا هللا ٌُبرضيوإ»

 .ةالصلا ينعي «لاصآلاو ٌوُدغلاب اهيف هل ْحّبَسُي هَ ةمما اهيف ٌركذيو» ءوغللاو سندلا



 ةيماسلا مهممهب ٌراعشإ هيف 4ٌلاجرإ» :"”
 تويبل ًاراّمُح اهب اوراص يتلا ةيلاعلا مهمئازعو
 هللاركذ نع غيبالو ةراحت مييهلتالإ هللا

 مهلغشتال «ةاكزلا ءاعيإو ةالصلا ماقإو

 ركذ نع اهحبرو اهعيب ذالمو اهتنيزو ايندلا
 هتعاط َنوُمِّدَقُي :يأ ؛مهقزارو مهقلاخ

 «مهتبحمو مهدارم ىلع هتّبمحو هدارمو هناحبس
 ُبولقلا هيف ٌبآقتت ًاموي نوفاخيإ
 هيف ٌبلقتت يذلا «ةمايقلا موي «(راصبألاو

 ةمظعو َعّرَملا ةّدش .نم راصبألاو بولقلا
 ّنسحأ هللا مُهَيزجيلل ”8 لاومألا

 مهتانسح لّبقتي نيذلا نم ءالؤه «اولوعام
 هلضف نم مهذيزيوإ» مهاتيس نع زواجتيو
 .مهديزيو «باسح ريغب ٌءاشي نم قري ُهّللاو
 مهل عنص نمل ةعافشلا هل تبجو نمل ةعافشلا

 ريغ نم ءاشي نم قزريو] ءايندلا يف فورعملا
 اورفك نيذلاوإ» :4 [هيلع هبساحي نأ

 هللا هبرض لثم اذه 4ةعيقب , بارسك مهلامعأ

 يف مهلثمف «مهرفكأ ىلإ ةاعدلا رافكلل ىلاعت
 نم ٍناعيِقلا يف ىرُي يذلا بارسسلاك كلذ

 عمج : :ةعيقلاو «ماط رحب هنأ دعب نع ضرألا

 اههفو ةعستملا ةيوتسملا ضرألا يهو ءعانق
 اذإ ىتحإ» يام يَ ىرُي «بارسسلا نوكي

 «ًائيش ُه هذجي ملإ» هنم برششيل «ةءاج

 هنأو المع لمع دق هْنأ بسحي رفاكلا كلذكت

 4 .ةمايقلا موي هللا ىفاو اذإف اعيش لصح دق

 هناحبس هل صالخالا مدعل ءاقيش هل دجي

 هدنع هللا دجّووإل ءعرشلا كولس مدعلو

 لاق اي « باسحلا ٍعيرس ُهللاو ةباسح ُةاَقوف

 «قيمعلا :يجللاو .رافكلل هبرض لثم اذه 4ّيَجْل رحب يف ٍتاملظك وأب : 4٠ «ًاروشنم ًءابه ُهانلعجف لمع نم اوُلِمعام ىلإ انمددقوإ» :ىلاعت

 يوذل لاثملا اذهو .اهيف نوُّقاهتيف نوُقِلطنيف ءأضعب اهّصعب مطحي ٌبارس اهنأك راثلا مهل ُلَثمُ ؛#باحس هقوف نم ٌجوم هقوف نم ٌجْوَم ٌةاشغيإل

 ُهَدَي جرخأ اذإ ضعب قوف اهّضعب تاملظإل مهلثمف «مكبلا مصلا رفكلا ةمئأل نوُدلقملا ماشغألا مهو طينسبلا لهجلا باحصأ اًمأف بكرملا لهجلا

 هلامف ًاروث هل هللا لعجي مل نمو هب بهذي نيأ يرديالو ُهُدوُقي نم لاح فرعيال دّلقْلا رفاكلا بلق لثم اذهف «مالظلا ةّدش نم «اهاري ذكي م

 ريطلاو)ب نجلا سنالاو ةكئالملا نم 4 ضرألاو ٍتاومسلا يف نَم هل ْحْبسُي هللا نأ رت ملأ 4١ رئاب كلاه وهف هللا هابي مل نَم «رون نب

 «لجو ّزع هللا ةدابع يف هكلسمو هتقيرط ىلإ ُهتشرأ دق [قولخم] لك 4ةَحيبستو هتالص َمِلع دق لكإ» ءاهبر حبسُت

 هللا ىلإوإ» همكحل بقعمالو هل الإ ةدابعلا يغبنتال يذلا «فّرصتملا مكاحلا وهف «ضرألاو تاومسلا كلُ هلو) : ب «(نولعفيامب ملع هللاوإ

 لوأ هتردقب باحسلا قوسي هنأ ىلاعت ركذي هني | فلي مث ًاباَعَس يجزُي هللا َنأ رت ملأ : عم .ءاشي امب هيف مكحيف ةمايقلا موي «ريصملا

 [ذاَذرَ :يأ قولا ىرتفإل ًاضعب هّضعب بكري 4أماكُر هلعجي مثإط هقرفت دعب هعمجي 6ذيب فلي مثإ) ءاجزالا وهو ؛ةفيعض يهو اهئشنيام

 نم اهيفإ» ضيعبتلل ةيناثلا « نمؤهو «ةياغلا ءادتبال ىلوالا 4 نما «ٍلاّبج نم ءامسلا نم لَرييو» «هللخ نم : يأ «هلالخ نم ٌجرخيو» رطملا

 ةقرصيوإ» مهل ةمحر «ئاشي نم هب ٌبيصْيفإ دريل انم هللا ل باحسلا نم] ًالابج ءامسلا يف نأ هانعم .ستجلا نايبل ةثلاثلا 4نموطو كِدَرَب

 ب اهناريط لاح يف  «ٍتافاص

 ولاة زهد
 1 -ّ-. 00 صا سس رماقوس هدساخام عل

 واني ةزلصلاو ومس د نععيبالو هرج هْفاَلَلاَج

 رج رف سس كك آ 0 0000 ل

 © ٌردصبألاو تمواقْلا هيف ُبَلَقََنامْوَيَنوُهاَحي وكلا
 رترتس نص صس را حل ىلا وس سلس ماع 00 2 1و

 قيمها وصف مه ديرو اولععاَم نسْحأهََأ مهيزحبل

 باسهل "فاَوككس نزلو ©) باربي

 2 اجب م داعم ةبسحن َةَعبَش
 7 و 0 00

 فوود ماكتب رع بلك سم قيك حام نم رات جل سس ركل سس حس سس جا 2
 وكي وضباط هه -هقوف

 رو 0200 هر عع حس

 َكَرَعَأ 3 ٍووِسسملاَس رف دال عيل نمواهدكَي
 4-5 ا

 8 تنقل أو ضر ٍتاونمسلا فن هو ميسم هلأ 1 رمح ّ

 ل 9 0 رايي 1 2

 جيم همر () ريِصمْلاوَسأَكِإَو ضَرَاْلاَو توسل
 2 بد و 0 ا ا ا اي

 نم حيرخيَق تََقْدَوْلا كاران يا ودمع 5
 مس رس رز وم سمسم سب رق سو 2

 ءاسدنمسواو بيصيفمرب ماك ذلاَبج نم ءاَمَسل نمر ِهِلِخ
 8 0 م 01 وس _َ ويلا حاس ل

 © رصباْلابْبَهدْيقَرباَتَسُد 1

 انك

 .هقرب ءوض ةّدش نم «راصبألاب بهذي ِهِقرب اََس ُداكيإ» .مبداع ةمقن 4ًءاشي ْنَم نع



 00 6 يس موج ل
 نمو هيلع ىِئَيوت فمن باد لك قاَحملأَ
 بسمو 70 8 هس سا وريح سا جس 02 2

 وام ::1 قطة وينص يو ضر مي

 هر 9 1

 ٍتنئَيَبَم تي َءاَنَل انادقل [ © ٌريِرَمِءْىَت لك َلَعَهبأَنِإ
000 

 رو 0

 3 تووشيو (() ٍميِقَحْسُم روك َشَيَنَمىِدَجبَتاَو

 عءاس م 5 وح ده دع 0

 ديمي لَو :وهّللأي انما
 00 ا

 اوس وعداذِلو د َنيِمْؤمْلاِب َكِتلوَأ امو كل

 لا كدا تشيل طر يايات 3
 م 2 7“ ١#

 2 0 ا 7 ع

 كلوب 000 5-5

 هس هس مص ري سس ذأ

 فرصتي «راهتلاو َليللا هللا بقي : 4
 ىتح اذه رصق يف اذه لوط نِم ديف امهيف

 لوطيف اذه يف اذه نم لأي 9 «نالدتعي

 «ًاليوط ناك يذلا رصقيو ءًأريصق ناك يذلا

 كلذ يف َنإإ» كلذ يف فّرصتملا وه هللاو

 هتمظع ىلع ًاليلد «راصبألا يلوأل ًةريعل
 نم ِةَباد لك َقّلخ هللاوإ) :48 هناحبس

 عاونأ هقلخ يف ىلاعت هتردق نم اذه «ءام

 وهو] ءام نم اهاكشأ فالتخا ىلع تاقولختلا

 ةيحلاك 4هنطب ىلع يشمي نم مهنمفإ» [ةفطنلا
 «نيلجر ىلع يشمي نم مهنموإل ءاهلكاش امو
 ىلع يشمي نم مهنموإ» ءريطلاو ناسناإلاك
 قلخيإل .تاناويحلا رئاسو ماعنألاك «عبرأ
 ءيش لك ىلع هللا نإ هتردقب «ءاشيام هللا

 «ٍتاني تايآ انئزنأ دقلإل : 45 4«ريدق

 نم نارقلا اذه يف َلزنأ هّنَأ ىلاعت ُهللا ُرُرَقُي

 1 ريثك ةمكحملا ةنّيبلا لاثمألاو مكحلاو مكحلا

 يلوأ اهلقعتو اهوهفت ىلإ دشرُي هّنأو ءأّدج
 يي ل 0120011111102 هللاوإ :ىلاعت لاق اذهلو ,رئاصبلاو بابلألا

 كَ ا ا دز ل
 :417 «مقتسم ٍطارص ىلإ ءاشي نم يدب امنإ
 4 مو 2 03592 2 ا 1

 5 ب 50 1 5

 نيذلا نيقفانملا تافص نع ىلاعت ريخي ساو 6 وو ص سمس جددسو 0 وى

 انور دا قبل سكاس

 ض لك نحيل هوترَمأ 0 ا #2

 )نامي ُ

 مو نوُئطبيام فالخ مهنسلاب نورهظي

 نوُفلاجُي ©كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي
 اذهلو «نولعفيالام نولوقيف مهلامعأب مهّلاوقأ

 4 «نيسمؤملاب كلوأ اموز» :ىلاعت لاق

 ىلإ ايلط اذإ «ولوسرو وللا ىلإ اوُعُذ اذإوإط
 هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا ىدملا عابتا

 نع اوربكتساو اوضرعأ «منيب ٌمكحيلإل
 نوُدّصَي نيقفانملا ٌتيأرإلل :ىلاعت هلوق ىلإ 4كيلإ َلِنَأ امب اونمآ مهنأ نوُمُعْري نيذلا ىلإ رت ملط :ىلاعت هلوقك «(نوُصرعم مهنم ّقيرف ذإإ» هعابتا
 ةموكحلا تناك نإو ؛نيعيطم نيعباس اوؤاج مهملعال مه ةموكحلا تناك اذإو «نييِعْذُم هيلإ وثب قحلا مهل نكي نإوإ : 43 «ادوُدُص كنع

 مأإل © «ضحم ٌرفك وهف ناك ,امايأو «مكحلا يف مهيلع ُهّلوسرو هللا َروجي نأ نوفاخي وأ «نيّدلا يف كلش | ضره مهبولق يفأ) : :66 ٍوضرعأ مهيلع

 هللا ىلإ اوُعُد اذإ نينمؤملا ُلوق ناك امنإإ 0١: نورجافلا «نوُمِلاَظلا مه كئلوأ لبو ؟4ةلوسرو مييلع هللا فيجي ْنأ نوفاخي مأ اوُباترإ

 ةمالسلاو بولطملا لين وهو ,«وخحلفملا ْمُه كتلوأوإ» حالفلاب ىلاعت مهفصو اذهلو «ةعاطو ًاعمس «انعطأو انعم اوُلُوقي نأ مهني مُكحيل هلوسرو
 لبقتسي ايف 4(قّيبوإط هبوُثذ نم ىضم اهف هلل شخيوإ» ءهنع ٌةايبنام كرتو هب ُهاَرمأ ايف 4ةلوسرو هللا عطُي ْنَموظ :987 بوهرملا نم

 مورس ص 08 نقوم وم حاط أوم
 24 2 ةعاطأومسقنال

 ارامل

 قافنلا لهأ نع ىلاعت ربخُي ؛ نرخ مهترمأ نيل مهنامبأ َدَهَج هللاب اوُمَسِقأو» :879 .ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لكب «نوزئافلا م ْمُه كئلوأفإ»

 ةعاطإ» ءاوفلتال اوثسقت قال | نف) :ىلاعت لاق «ٌنجبرخيل وزغلا ٍق جورخلاب مهرمأ نئل ملسو هلاو هيلع هلل هللا ىلصأ لوسرلل نوفل اوناكإ نيذلا

 لإ نست مطب نأ دا ذو هولا ل يضقيس لم ينل نأ ملعو هر نع دوم يلا لإ يسد عن لجرلا نيو دب نك الا نم مرا :ةيآلا

 .«هل ٌقحال ملاظ وهف بيجي نأ ىلإ نيملسملا ماكحأ نم مكح ىلإ يعدف ءيش هيأ نيبو هنيب ناك ْنَم) :هيَع يبنلا لاقف «ةيآلا هذه هللا لزنأف «نالف ىلإ قلطنا :لاقو ضرعأ ِهنْيَع يبا

 /754/7ج ريثك نبا/ .لسرم ثيدح وهو



 «لوسرلا اوُعيطأو هللا اوُعيِطُأ لفل ::4
 ياؤلوت نفل «هلوصر سو هللا باتك اوُعبا
 هيلع امتفإ» هب مكءاجام اوكرتتو هنع اوُلوتت
 ةنامألا ءادأو ةلاسرلا غالبإ «لمخام

 هميظعتو كلذ لوبقب 4مُئلَمحام مكيلعوإ
 هنأ ك4اودتبت هوغيطت نإ «هاضتقمب مايقلاو

 ٍلوسرلا ىلع اموإ» :ميقتسم ٍطارص ىلإ وعدي
 امّنإَفظ :ىلاعت هلوقك ,«نيبملا غالببلا لإ

 َدَعَول © «ٌباَسحلا انيلعو ٌعالبلا كيلع

 تاحلاصلا اوُلِيعو مكنم اونما نيذلا هللا

 نيذلا فلختسا ام ضرألا ف مهتفلختسُي

 ىترا يذلا ُمُهتيد مه ٌنْكَميلو مهلبق نب
 تاولص هلوسرل ىلاعت هللا ٠ نم دعو اذه 4 مه

 ءافلخ هتمأ لعجيس هّنأب هيلع همالسو هللل

 ءمميلع ةالولاو سالا ةسمنأ :يأ ؛ضرألا

 لعف دقو (أنمأ مهفوخ داعب نم متلو
 هللا ىلص هّنإَف ؛ةنْلاو ٌدمحلا هلو ىلاعتو كرابت
 هيلع هللا ّحتف ىتح تمي مل ملسو هلاو هيلع

 برعلا ةريزج رئاسو نيرحبلاو ربيخو ةكم
 سوح نم ةيزحلا ذخأو ءاطامكب نِهلا ضرأو
 هتافو دعب مث ؛ماشلا فارطأ ضعب نمو رجه

 ىصقأ ىلإ حتفلا عباتت ملسو هلآو هيلع هللا لص

 يننوديعيإ» .اهبراغمو ضرألا قراشم
 نم نيحيحصلا يفو :4ًأائيش يل نوكر شيال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق ذاعم ثيدح
 ىلع هللا ٌقحام يردت له» :ملسو هلاو
 ح١ :لاق ملعأ هلوسرو ُهللا :ٌتلق ؟(دابعلا
 «ًائيش هب اوكر شماله ةودبعي نأ دابعلا ىلع للا

 اذإ هللا ىلع دابعلا ٌنحام يردت لهف» :لاق مث ع

 جرخ نمف «نوُقِسافلا م مه كتلوأف كلذ دعب ٌرفك نموإ» .(مهمّذعيال نأ هللا ىلع دابعلا ٌّقح نإف» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا تلق ؟(كلذ اولعف

 يهو ةالصلا ةماقإب نينموملا ىلاعت ّرمأ 4ةاكزلا اوتاو ٌةالصلا اومُيقأوإ» :5 ًايظع ًاينذ كلذب ىقكو ءهّير رمأ نع جرخ دقف كلذ دعب يتعاط نع

 نيكلاس اونوك 4نومحرت د مكلعل لوسرلا اوغيطأو)» مهئارقفو مهئافعُص نيقولخنا ىلإ ناسحالا يهو «ةاكزلا ءاتيإو ؛هل كيرشال هدحو هللا ةدابع

 ريس كنلوأ» :ىلاعت لاق م «همحريس هللا نأ اذه لعف ِنَم نأ كشالو «كلذب مكمحري هللا لعل هنع ٌرجزام كرتو «هب ّرمأ اهف ُهَءارو

 مهلع ٌرداق هللا لب هللا نوزجعيال !؟:4ضرألا يف ني زجعمإ) كوُبَّدكو كوفلاخ اور رفك نيذلاإ نأ دمحماي ّنظنال :يأ «نبسحتالإل : :ها/

 ٌتكَلَم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهّيأايإ» : ه4 .لاملاو رارقلا سعب «ريصملا سئبلو ٌراَتلا» ةرخألا ف «مهاوأمو» «مهرفك ىلع مهّذعْيسو
 ٌتالثإل :لاوحأ ةئالث يف ملا اوغلبي مل نيذلا مهُلافطأو مهُمدخ مهئذأتسي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا ٌرمأ 4( مكس للا اوغليي مل نيذلاو مكنامبأ

 م مكبايث ن وُعطت نيحوإ) ًاماين نونوكي مهنأل «رجفلا ٍةالص لبق نم :تارم

 ٍتاروع ثالثإلا اذه وحت وأ هلهأ ىلع لجرلا نوكي نأ ىّشْخُي املو «مونلا قو هنأل «ءاشعلا ةالص دعب نموإ» [دحأ اهيف هاري نأ حصيال] هلهأ

 يف (مكيلع نوُفاّوطإ» مهنأل «لاوحألا كلت ريغ نم ًاقيش وأ نإو لاوحألا هذه ريغ يف اًولخد اذإ «ْنُهَدعب حانُج مييلعالو مكيلع سيل مكل

 عر را م مو عاش اس مو ٍّه-

 لحملات إو لورا وعضو هلأ وعلق
 و هدم ود ءدورو را الأ لح سل ًّ ِح دص لل رف رع

 وس ا

 ىكروكرشدال ف يوذبعيا هيف ريكو

 يشبك كيس موا
 ْحَلَكلوَل أوُعيِطأو وكر وهاَءو هولَصاوميقَأَو

 ضْرأْلاف ير يرجتْس أومن ينك ال ه7 نوت

 انت تيا هنأت © 220 ةراَلاهسوأمم
 يملي لاس م نيل دعم

 َةريِهظلاَنم مبا نوبت نيورحْمْلاَو واصل نمت تي

 كد تل لت ووَعْتكَ لَا :ٍؤاَص ٍدحْبْنِمَو

 لعكحُصَع هت ا تدك
 069 يعيب 2ك أ نيب كل دك نضع 5

 مال

 .«مكح ملع هللاو ٍتايآلا مك هللا ُنِييِإ كلذكإ» [ضعب ىلع مكضعب فوطي :يأ] 4 ضعب ىلع مكّضعبإل ؛كلذ ريغو ةمدخلا

 را را را ا

 هلا مهمح

 عم لاح يف نوكي دق ناسنالا ْنَأل :ةلوليقلا تقو «ةريهظلا نم



 َمُلْخلا ُمُكَنم ُلافطألا َعلب اذ اوظ ا
 «مهلبق نم نيذلا َنذأتسا اي انامل 6

 نس وهو] مّلحلا لافطألا غلب اذإ : ّ با ىكمأ 0 رع مول هه ره دس لس

 لك ىلع اوُنذأتسي نأ مهيلع بجو حاكم نذعتسا أوز تيقراخلا مكدولدقطألا عااد
 ملع هللاو هتايآ مكل ُهّللا نسي كلذك» «لاح ناوي راء 62 دل نيس 1 لَن نم حب بدلا

 «ءاستلا نم ةعاوقلاوإط ١.: «مكح ش ِ
 دلولا نم نسي ضيحلا نودع عطقنا يتالل ياو يا نمل © هيك رع

 نأ جات نيلع سيلفإ حرت ىلإ فّرشت قس ود 1 حانج كرهّيِلَع يف اَحَكَن
 ا ات يس علا ل 2 0 02 0 ل

 :يأ «ةئيزب ٍتاجّربعم ريغ ّنُهَبايُث نعضي 0 ةَتيِرب تدربت مريع

 ىلع اك رتستلا يف جرحلا نم ٌنبيلع سيل موسم اس 2 7

 «ةمزب تاجوسم رغإف ءاسثلا س حرغ ١ جمعا لال يحتفل عسي 9 ءبلعٌعيص
 نم نييلعام ىرُيِل بابلحلا عضوب ّنجريتيال ََطَْ 7 5 000000

 ٌرشعماي :ةشئاع نينمؤملا مآ تلاق .ةنيزلا و اوك اتنأ, 1 هنأ حالو حرك ضيِرمْلا َلعاَلَو رح
 ّنكل هللا لحأ ؛ةدحاو اهلك ّنكّبَّصق ءاسنلا مكينه تر تحبآس اَءت دو تحتوبب م عم

 اورَي نأ نكل لجبال :يأ «تاجّروتم ريغ ةنيزلا ورع رع ءر ْ

 [عراخا ريغل َّنفشكني :يأ] .ًامّرحم ّنكنم دويبو مكِتْوخ ِتوُمَسَو مثكحنوخإ تويبو ِت ا 18 1 ز'وخأ 57
 نهعضو كرتو « نه ٌريخ َنفِفْعَتْسَي نأو» 2 2 2 رع ع 1 5

 َنغ لضفأو ريخ ًزئاج نك نإو هناي ' وخأ ٍتوُيوأ 0

 ىلعالو جرح جرعألا ىلعالو ّج جرح < ىمعألا 0 056
 اولكأت نأ مكيسفنأ ىلعالو جرح ضيرملا اكس اتنأ حاج مكحََع بِ مط قيس
 0 يمتع 56 ضو أاًحسَح

 وأ ىمعألاب بهذي لجرلا ناك «مكتوُيي نص
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 وأ هبخأ وأ هيبأ تيب ىلإ ضيرماب وأ جرعألاب ' 3 ا 7 0 يهم اس ؟*

 لإ :نواوقي «كلذ نم نوجرحتي ىزل 69 سنِقَمَت لَم ِ 10 امنا :نولوقي «كلذ .رم نوججدحتي ّيمزلا روج و 20 539 5-7
 هذه تلزتف «مهتريشع تويب ىلإ انب نوبهذي -_وي ه7 هل ِ لهل

 تيب لخدي لجرلا ناكو .مه ةصخر ةيآلا 57
 نم ءيشب ةأرملا هفحتتف هنبا وأ هيخأ وأ هيبأ

 تطعيل ٌمولعم وهو اذه ركذ امّنِإ ؛(مكتوُيُي نم اوُلكأت نأ مكسفنأ ىلع الوإ» :ىلاعت لاق مَن سيل تيبلا بر نأ لجأ نم لكأيالف «ماعطلا
 دلولا لام نأ ىلإ بهذ نم اذهب ٌلدتسا اذهلو ءمهيلع صني مل هّنأل «ءانبألا ٌتويب اذه نّمضتو ,مكحلا يف ٌةدعبام هيواسيلو «ظفللا يف هريغ هيلع
 مكئابآ توُيُي وأإو :ىلاعت هلوقو ««كيبأل كلامو ٌتنأ» :لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ننسلاو دنسملا يف ءاج دقو ءهيبأ لام ةلزنمب

 ؛«مكتالاخ ِتوُيُب وأ مكلاوخأ ِتوُيُب وأ مكتاّمع ِتوُيُب وأ مكمامعأ ٍتوُيُب وأ مكتاوخأ ٍتوُيُب وأ مكناوخإ ٍتوُيُي وأ مكتاهمأ توُيب وأ
 «لجرلا مداخ (ُةَحتافم مّتكلمام وأو .دمحأ مامإلاو ةفينح يبأ مامالا بهذم وه 6 «ضعب ىلع مهضعب براقألا ةقفن بوجو ىلع هب لدتسُي
 سيل ءابنم لكألا يف مكيلع حانجالف «مكباحصأو مكئاقدصأ توُيُب «مكقيدص وأإ» «فورعملا ماعطلا نم ُهُعدوتسا ام لكأي نأ سأبالف
 كربأ ةعامجلا عم لكألا ناك نإو «ةعامجلا عمو ٌهّدحو ُلجرلا َلكأي نأ يف ىلاعت هللا نم ةصخر هذهف «(ًتاعشأ وأ ًاعيمج اولكأت نأ حانُج مكيلع
 مكل هللا ُنّييُي كلذك ةبّيط ةكرابُم هللا دنع نم َةّيحتل ءضعب ىلع مكعب ْمُلسيَلَ :ينعي «مكيسفنأ ىلع اوُمْلسف انبي مكلخد اذإفإ» «لضنأر
 .اهولقعتيو اهورّبدتيل «نولقعت مكلعل ٍتايآلا

 مهل سيل سانلا ناك ءرتسلا بحي ريتس هللا ْنإ» :لاقف ؟نآرقلا يف اهب هللا رمأ يتلا تاروع ثالثلا يف ناذكسالا نع هالأس نيلجر نأ سابع نبا نع متاح يلأ نبا ىور 68 :ةيآلا
 ءروتسلاب ُدْعَب ا عاج م ىلا ىعم يتلا تاروعلا كلت قف اونذاتسي نأ هللا يهرمأف ىهلهأ ىلع وهو («ةرجح ف هميتي وأ هدلووأ ةمداخ لجرلا ًاجاف اعرف «مهتويب ف لاجحالو مهباوبأ ىلع روتس

 .سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو .(هب اوُرمأ يذلا ناذغسالا نم مهافك دق كلذ نأ ُساَنلا ىأرف ؛لاجحلا اوذختاو َروُمَسلا اوذخّتاف «قزرلا مييلع هللا طسبف

 مج ريثك نبا|



 هللاب اونمآ نيذلا نوسؤملا امنإإ»

 م عماج رمأ ىلع ُهعم اوثاك اذإو هلوسرو
 000 أ ٌتدأ اذه «ةونذأتسي اوبهذي

 اوناَكاَدِإَوهِلوُسَرو هاا نما نبَدْلا نر وُمِموْمْلااَمَ لا دشرأ بدأ اذه وانسي تح اوبه
 دإو-ولوسرو هلايأونماء نيذلا تونهؤُم ناذعتسالاب مهرمأ امكف ديلِإ نينمؤملا ىلاعت

 22 ممم 7 هس -_- : 127 ولا نيل

 ةَعَمأ ناك

 مر واس 7 ص 00001 اس حس م مع
 20000 حسوب َمَديَل اجرت دنع ناذعسالاب مهّرمأ كلذك لوخدلا دنع
 هع حاس ىص س دو و : عم عماج رمأ يف اوناك اذإ اهسال «فارصنالا

 كون ذتَعَسأأ اأو ونسوا كه 1 ةالص نم هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا

 طرفعَتَس اوه 220 كلذ وحنو ةروشَم يف عامجا وأ ديع وأ ةعمج أس
 رر جر هذه ةلاحلاو هنع اوقٌرفتيال نأ ىلاعت هللا مهرمأ

 أعل © ا 7 م نيذلا نإ .هترواشمو هناذعسا دعب آلإ

 مو هو 3-3-0 كلوأإ» كلذ لعفي نم 4كّتونْذَأتسي

 برا مامي دقاضعب : كح أعدك مكي نم هّنِإف ٍ«هلوسرو هللاب نوسؤُي نيدذلا

 رع اس لس 1 3 م - رس جر نم ءل و ٍضعبل ك دذأتسا اذإفإل» نيلماكلا وملا

 6م نع نوفل نيدلار - داول م اةخلتم 2 هللا ٌتاولص ُةَلوسر ىللاعت ّرمأ مث «مهنأش ءورَمأ نع َنوُسِلاحيَنِذْلاِر دَخَلَ اذاوِل مكن َولَلَسَمَي و نونم

 _َ مس 03 00 2 8 > سوس ََ س عوررام وو

 هلل كرا الأ 053 ملأ تاز م وة ةرصت نأ كلذ يف مهنم ّدحأ ُهَئذأتسا اذإ هيلع ُهُمالسو
 2 و هوهكا دذأف) :ىلاعت لاقف ءاش نإ هل َنذأي نأ
 هل ره 0 ل ورك دم مال هل حك حطم 8 آل أَم نم نذ ١ :ىل ل ِء ل نداي ل

 ووو هع مص ام داق ضرالاو ٍتاونمَسل ف مهجورخل :يأ] مه ٌرِفغتساو مهنم تعش
 ول عا ءو هللا َنإإل [ًرذع مهل تملع نإ ةعامجلا نع 0

 9 اميلعٍءْىَش أولمع 2 هيلا
 بهّللأو اميمهتتنيف هيل وعلل ٍلوسرلا ًءاعذ اولعجتالإ» :51 4محر ٌروُفَغ

 نع لجو رع هللا مهاهنف ؛مساقلا ابأاي :نولوقي ك1 تاه از 01 < كاسب مكس عك مكب
 كلاما لاو «ملسو هلاو هيلع هللا ىللص هيبنل اماظعإ كلذ

 212 َناَد فَلا 0... ىلاعت رمأ ؛هللا لوسراي هلا ياي :الوقف :يأ

 كلو يك حلاو توكل كل 0 62 نولأستي نيذلا هللا ُملعي دق» .مطعُبو لج

 ميهيلع لقثي ناك نوقفانملا مه 4يأذاَوِل مكنم

 © اريك 1 هد دفق ٌلكَحَو و قمل ف كرس نكي ضعبب نوذوليف ؛ةعمجلا موي يف ثيدحلا

 ناكو :دجسملا نم اوجرخي ىتح ةباحصلا
 601 دعب الإ دجسملا نم جرخي نأ لجرلل حصيال
 ريغ نم هل نذأيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هعبصأب ٌراشأ دنجسملا نم جورخلا دار اذإ مهدحأ ناكو ملسو هلآو ةيلع هللا ىلص يبنلا نم نذإ

 مهّبيصت نأ هن هُئعيرشو ُهُئنسو ةجاهنم وهو ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌرْمُأ «ورمأ نع نوُلاخي نيذلا ٍرّدحيلفإل لجرلا ملكتي نأ
 0م ملعي دقإ هناحبس هل كلم *ضرألاو ٍتاومسلا يفام هلل نإ الأإل 4 ,«وبأ باذع مهيصي وأإ» ةعدب وأ قافن نم مهولق يف 4ةسف
 ةللاوإ رشو ريخ نم 4اوُلِمع امب مهتبنيف هيل | َنوُعَجرُي مربو) «ةّرذ لاقثم هنع ٌبزعيال 4هيلع متأامإوب ملاع وه : يأ «قيقحتلل «(دقإ» هيلع

 .#نيبُم باتك يف لك «جوب ٌرهج نّمو لوقلا ٌرسأ نم مكنم ًءاوسإ» :ىلاعت لاق اك ؛4ملع ٍءيش ّلكب
 ناقّرفلا ةروس ريسفت

 «هتيّدوبع ىلإ ُهَفاضأ هّنأل ءانثو حدم ةفص هذه «ودبع لعإ» [هماعنإ مادو ةريخ ٌرْثك و سّدقت :يأ] «هدبع ىلع ناقرفلا َلزن يذلا كرابتإل ١:

 نم ٌليزنت هفل نيالو هيدي نيب نم لطابل هيتايالإ» يذلا مكحما نيبملا مظعلا لّصفملا باتكلا اذهب ةّصخ امن : :يأ 4ًاريذن نيملاعلل نوكيلإ»
 هل يذلا : " «دوسألاو رمحألا ىلإ ٌتدعُي) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ؟ «نيملاعلا ىلإ ةلاسرلاب ةّصخيل ًيظع ًاناقرف هلعج يذلا «ديمح ميكح

 هرّدقف ءيش لك قلخوإ» ءكيرشلاو دلولا نع ُهَسفن هناحبس ِهّرن 4كللملا يف ٌكيرش هل نكي و أدَلَو ْذْجُتَي لو ضرألاو ٍتاومسلا كلُم

 .هناحبس «هريدقتو هريخستو هرييدتو هرهق تحت ءيش لكو هو ُةْكيلم وهو هل قولخم ءيش لك 4ًاريدقت
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 َن 0 هك توفي د هلا دن :ود نم اوذَمكأو

 وم نوكلمَياَلَوأَحَقَتَلو ارضع هسفنَأل ب وكِلمَياَلَو
 1 0 ل و

 أ و حاس ل ذي و | مس وس خس ل

 ادوزواملظوءاجزقفحي ورح! موق هيلع هناعأو هنيرتفأ

 لتتم عَ ةاهبتتك 1 تيول اربطَسَأاولاَقَو ()
 ل |#

 رام سس جا

 ريكا ألق : 80 ةيضاوآرع ركود

 تكا 00 م

 قلي ©) ادوَمْمَعَم سزكي كك هي اردو

 ًائيش نوقلخيال هلآ هنود نم اوُدختاوإ و

 لهج نع ىلاعت ريخي ُ, «نوُفَلْخُي مهو

 قلاخلا هللا نود نم لآ مهذاحتا ٍِق نيكرشملا

 ىلع ردقت م يتلا مانصألا نم ميش لكل

 ماشا رض مهيفنأل نول الو»
 ًاتوم نوكلميالوو» ِ؟ مهيدباعل نوُكلمي فيكف

 عيش الذ نم م يل روشنال ةايحالو

 نإ اورفك نيذلا لاقوإل : 3 تيمُيو يبحُي

 موق هيلع ٌهتاعأو هارتفا كفإ اّلِإ اذه

 لوقع ةفاخس نع ىلاعت ربخي 4نورخآ
 الإ اذه نإإ» نارقلا نع مهلوق يف رافكلا

 هللا ىلص يبنلا ثونعي «هارتفا بذك _4كفإ

 موقب هعمج ىلع ناعتساو ءملسو هلآو هيلع

 ًاملظ اوؤاج دقفإب :ىلاعت هللا لاقف «نيرخآ

 مهو ءألطاب ًالوق مُهاورُجنا دقف «ًاروُزو
 ايف مهسفنأ بذك نوفرعيو لطاب هّنَأ نوملعي

 «اهبتتكا نيلّوألا ٌريطاسأ اوُلاقوإل :0 هومعز
 يهف» اهخسنتسا :يأ «لئاوألا بتك نوعي

 ةركبإ هيلع أرقُث :يأ «هيع يلمت

 مالكلا اذهو .هرخآو راهنلا لوأ يف (ًاليصأو

 أ م امر 01 مخ

 لاعَقو واحهنو ْلُكأةَّنَج 9 2 تكرر

 طع زظنأ ير وانا كذبت .ترئيرلما
 للا مدس 0

 هللا ىلص هللا لوسر ّنأ هتهّبو هبذكو هتفاخسل كك اش نإ 9 00د

 ةباتكلا نم اكيش يناعُي نكي مل ملسو هلآو هيلع 00 28 ا م
 يف ىلاعت لاقف «هرخآ يفالو هرمع لوأ يفالو 1/69 انو لموت أاهحت نمر تدب

 يذلا ةكزأ لفل 8 وتلا اوثئاعام باج "ةماعلا ْدَكو دعوتك
 لزنأ 4ضرألاو ٍتاومسلا يف ٌرسلا ُملعي ايزل ريوس قعاسملاب

 «ضرالاو تاومسلا بيغ ملعي يذلا نارقلا لح

 ناك هّنإإ» رهاوظلاب هملعك رئارسلا ملعيو
 ٍلوسرلا اذه ٍلاَمط ر افكلا : أ «اولاقوج :/ .هيلع هللا بات بات نم نو «مظع هملح نأ ةعساو هتنمحر أب ةبوتلا ىلإ مهل ءاعد 4ًايحر ًاروُغغ

 هعم نوكف ْكَلَم هيلإ لن الولإ ةراجتلاو بسكتلل اهيف ددرتي ؟قاوسألا يف يشير جاتحت ؟ هيلإ جاتحيو لكأت ؟ لكأي «ماعطلا لكأي
 ٌلكأي ةّتج ةنج هل نوكت وأإ هنم ُىفنُي «زلك هيلإ ىَقلُي زأإ» :8 هيعّديام يقدص ىلع ًادهاش هل نوكيف هللا دنع نم كلم هيلإ لزنأ الَه !؟4ًاريِذن
 هللا لاق (ًاروحسم ًالجر الإ نوُغيتت نإ نوُملاظلا لاقوإ» «كلذ كرت يف ةمكحلا هل نكلو هللا ىلع ٌريسي هلك اذهو ؟راس ثيح هعم ريست «باهنم

 نوُعيِطتسيالفإط ىَدّها قيرط نع #اوُلضفإل ةلطاب لارقأ نم ءهب َكئوُقذي امب اوؤاج اوصف لاثمألا كل اوُبرض فيك زظنا» : 9 :ىلاعت

 ىلاعت لاق مث .ًاضعب هُضعب قّدصي ٌدحتم هجينمو ٌدحاو حلا َّنأل «هجوت اميح ٌلاض هلإف ءىدهلا قيرطو قحلا نع جر نم لك نأ كلذو اليبس

 ًاريخ كل ٌلعج َءاش نإ يذلا َكَرابتإل : ٠١ :لاقف نسحأو لضفأو ايندلا يف نولوقي ام ًاريخ هاتآل ءاش نإ هْنِإ ملسو هلآو هيلع هللا لص ُّيبن اربخ

 يف يل اهوعمجا» :لاقف [ةرخآلا مالسلاو ةالصلا هيلع راتخاف] «أروُصُق كل لعجيو زاهعألا ابتحت نم يرحب ٍتانجو» ايندلا يف «كلذ نم

 نم ٍداو وهو «مّنهج ران ين «ًاريعس ةعاسلاب بَّذك نمل اندتعأوإب ءدانعو ًابيذكت اذكه ءالؤه لوقي امّنإ | «ةعاسلاب اوُبّذك لب ١١: «ةرحآلا

 .[اهنم ىلاعت هللا انراجأ] .متهج حيق

 نم ًادحأ يطعئالو ءكلبق ابن هِطْعُت لام ءاهحيتافمو ضرألا َنئازخ كيَطعُت نأ تعش نإ: يبنلل لبق «ةمثيخ نع تباث يلأ نب بيبح نع يروثلا نايفس ىور ٠ :ةيآلا

 /7/١51ج ريثك نبار .ةيآلا هذه كلذ يف لجو ّرع هللا لزنأف .,ةرخآلا يف يل اهوعمجا» :لاقف ؟هللا دنع كل امث كلذ صقنيالو ؛كدعب



 ناكم نم متهج «ممأر اذإإ»

 «اريفزو ًاطّيفت اه اوُعِوَسإَ رشحملا يف (ديعب
 ضعب نم اهّضعب لصفنت داكت ؛مهيلع ًاقنُ
 '1١7: هللاب رفك نم ىلع اهظيغ ةّدش نم
 يف ٍدتولاك «(ًاقّيض ًاناكم اهنم اوُقلأ اذإوإ»
 كلام اًوعد» نيفّتكم «نينرقمإ» طئاخلا

 1١54: ةبيخلاو ةرسحلاو ليولاب اْوَعَد 4روُبت
 ًاروُبُت اوُعذاو ًادحاو ًاروُبُت ةويلا اوعدتالإ»
 اليو اوُتْداو ًادحاو ًاليو مويلا اوُعدتال 4أريثك
 ةراسخلاو ليولاو كالهلا عمي :روبثلاو ءأريثك
 ِدْلُخا ٌةّنِج مأ ٌريخ كلذأ لق: ١ © رامدلاو

 نم هانفصو يذلا اذهأ «نوقتملا َدَعُو يتلا

 هللا اهّدعو يتلا دلخلا ةّنج مأ «ءايقشألا لاح
 ءازج مه تناك ؟هدابع نم نيقتملا

 ني «نوؤاشيام اهيف مهو» 5 ًأريصمو
 نكاسمو سبالمو براشمو لكام نم ذالملا
 ثأر نيعال امم كلذ ريغو رظانمو بكارمو
 سشب بلق ىلع رطخالو تحمس نذأالو
 نأ ّدبال 4ًالوؤسم ًادعو كّبر ىلع ناك
 ىكتدعو يذلا اولأساف ءنوكي نأو ٌعَقي

 نودبعيامو مهرشحي مويوإ» :117 ُهوَرِجَُت
 موي عقي اّمع ىلاعت ربخُي 4هللا نوُد نم

 اوُدبع نم مهتدابع يف رافكلا عيرقت نم ةمايقلا
 يدابع مُكللضأ متنأأ ٌلوقيفإل هللا نود نم
 نم مكييدابع ىلإ ءالؤم متوعد متن «ءالؤه

 مه مأ ؟«ليبسلا اوُلَص مه مأإط ؟ينود
 مكنم ةوعد ريغ نم مهسفنأ ءاقلت نم مودبع
 3 0 هللا لاق ةاوإل :للاعت لاق ا ؟مل

 مسس الر تحج ص ول سس 3 هم أ 500

 207 كفن / رنات نما

 2 وه ٍِ 0 وه 2 00

 9 م اقيض َقيَصاَنَكَم |هِماوُعْل
 و حضر 220 وي 2 7

 221 وى

 0 تكل

 نرخ توُمكَكي َكلَماهِحْخ )ارو ةَرَجَْم
 0 ا ملا يلا

 أمو مهرشحي مودو [ز 0 الوْعَسَم اَدْعَوَكْيَر لع َناَك
 ما 003 هر ا 0

 ىاسع للص شنأ لوقف ند نو تول
 نام كَعَحْسأولاَ 9 ليسانس ل بص مهم معسل ولا

 م 4 ب ل
 م هتعتم بلو َءاَبوأ تيت ديل

 هه

 مو 07

 دَقَف 9 ايوب اموقاون اكو ركح لاوس ٌقَحْمُه َءآَسباَدَو

 ل قص بروم طَبسشاَمَفَحَم وولي مكوبَدَكم

 0) اريك اَباَدَمُهْفَز مكي ماي اَمْ اً
 وطال ههنا إي سرْمْلاَس ع كبقاَسْلَسَآَمَو ةقرع سب هو 5-0 هس | مس حرس يي

 مكحَصَب اَنْلَعَحَبو اولا ف وشن يو ماعلا
 هل

 رظس سس جدع تس

 7 اريِصَب كير اكو توريَصَأٌةَئِْف ضع

 انهن

 كناحبس اولاقإ» /١: :ةمايقلا موي نوُدوُبْعلا ُبيِجُي اًمع ًاريخم ىلاعت لاق اذهو ءقيآلا « هب يترمأم 39 مهل ا هلوق ىلإ هللا نوُد نِم

 مهلع لاط . «مهءاباو مهتعتم ْنكلوإ» «كيلإ ءارقف كل ٌديبع انإف اندبعي نأ ٍدحأل يغبنيام «ءايلوأ نم َكِنوُد نم ّدختن نأ انل يغبني ناكام

 ىكله 4اروُب اموق اوناكوإ» كلل كيرشال كدحو كتدابع ىلإ ةوعدلا نم كلسر ةنسلأ ىلع مهلإ َُتلزنأام اونا 4يركذلا اوُسَن ىق ىتحو» :رمعلا

 انف) «ىملُز هللا ىلإ مكنوُبرقُي مهنأو ءايلوأ مكل مهن متمعز اهف هللا نود نم متدبع نيذلا مكبذك دقف «نوأو قت اهب مُبَدك دقفو» 4
 ربك أياذع افذنو هلا ذ كرش عيكس لت نقد ؛مهيبشنأل راصتنالاالو مهنع باذعلا فرص ىلع نورداقيال «رصنالو فرص نوغيطتست

 نم 7 لعج ىلاعت هللا نإ ( مهبصنمو مههاحل فانمب كلذ سيلو «ةراجتلاو بسكتلل قاوسألا ف نوشكو .ماعطلاب يذغتلا ىلإ نوجاتحي ناك

 « نو ٌربْصتُأ ةسف ٍضعبل مكبّضعب انلعجوإل هللا نم هب اوؤاجام قدص ىلع هب هب ُلَدتسُيام ةرهاقلا ةلدألاو ةلماكلا لامعألاو «ةنسحلا تاّمّسلا

 نمو هيلإ ىَحوُي نأ قحتسي نمب «ًاريصب كبر ناكرإط ؟نوُريصنأ)» :ىلاعت لاق اذهو «يصعي نُّم عيطُي نم َملعنل ضعبب مكّضعب انربتخا

 .كلذ قحتسيال نمو هيدي نأ قحتسي

 05 71 1 9 3 7 هيا موسم  هلبارص ا. 530 3 0 3
 وهو ورعب نم هتّيرذو « هفلخ نم اهيحسيو هيبجاح ىلع اهعضيف « سيلبإ راثلا نم ٌةلُح ىَسكُي ْنم ْلَوأ » : لاق هع هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع دمحأ مامالا ىور 1 4 : ةيألا

 . 711/9ج ريثك نبا/ . « أريثك اروُبث اوُعْداو ادحاو اروُبت مويلا اوُعدت ال « مهروبث اي : نؤلوقيف « مهل لاقيف « هاروبث اي : لوقيف رادلا ىلع اوفقي ىتح « هاروبث اي ىدانيو « هاروبث اي يدانُي



 ربخُي «انءاقل نوُجريال نيذلا َلاقوإلل 1 ةاؤقفلاة
 الولإ» :مشوق يف رافكلا ِتّنعت نع ىلاعت مي

 لع در لرب هكدا ايع لنآ  ةَكيككلاَِيَعَلثاَكلَهةَقِز جبل يالَكَو # 0 - خ 001 000
 :ىلاعت هللا لاق اسير ىَرن وأإ هايبألا 7 مع مس ا ل 4.1 عسسل لم هس 5
 ومع اوَمَعو مهسفنأ يف اوريكتسا دقلإل هع وسو موش قا كتاوت

 ىَرشُبال ةكئالملا َنْوَرَي مويإ» :؟؟ 4ًريبك 4 هوك كرمال دكَْسلوْلا
 الإ ةكئالملا نوريال مه «نيمرجملل ذوي : لوقو َنِِرجُْلِم رسوب اكرشمال ةكِيتلم 0 9
 0 هم . 2 ريب س2 سس سل ساس. 3 ل

 رانلاب ةكئالملا مهرشبت نيح راضتحالا تقو هلناعجف لمع نما ايامكم 9 اروجَحما حج

 ولو# :ىلاعت لاق ا" «رابجلا نم بضغلاو كر سس حج خس
 نوُبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذِإ رت رقتسم ريخ زوم وَلا تحس 67 اردت نم ا

 :ىلاعت لاق اكو قيآلا «مهَرابدُأو مُهَهَوِجَو 500 021 00 موو اس

 نها ٌباذع نوزج مويلا مكسفنأ اوجرخأ» الزنوونمغلاب ءامتلا ق شت مويو | اليقَمْوَسَح
 حس

 .ةيآلا «قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك امب اوسع بيتل قلي
 ةكئالملا لوقتو «ًاروُجحَم رجب نولوقيوإ» شكو ند علا يس 70
 مويلا الفلا مكيلع رحم مارح :نيرفاكلل هْيَديلع ماظل َيَمويَو 9 401 اًريِسَعَنيرغ أ

.9 
 لمع نبي اوُلَمَعام ىلإ اتمددقو» 5“ 0 دج هول ل رج ماس يع ج< هي

 نيح ةمايقلا موي اذه 4(ًاروُشنم ًءابه ُةاَتلعجف 2 تور ف اليل تشد تلم

 ريخ نم هولمعام ىلع دابعلا ىلاعت هللا بساخي فج ُدَدْعَي رك ران عواض دقل () الباخاّتالف
 نم نيكرشملا ءالؤه لصحيال هنأ ربخأف ءّرشو رو م د سر مس ا حاوش م

 ءابملاو .ٌةيش مهل ةاجنم اه اوظ ثلا لامعألا زوسرلالاقو © الوُدَح رسول نَطمَملا تاكو
 اولمع مهلإ كلذو .يرلا هنرذ اذإ دامرلا وه

 ٌتْضرُع اًملف ؛ءيش ىلع اهْنَأ اودقتعا ًالامعأ

 م

 ك1 ب 2000 220101

 لددو 5و 2 اروجهم نا ءرملا اًدْهْأوُدَعَخَأىَوقَنِإَيَر بري
 200 ري # 0

 ٌروجيال يذلا لدعلا ٍمَُكَحلا ِكِلمللا ىلع اياها بكد و نيالا
 لاق امك «ةّيلكلاب َءيشال اهّنَأ ذإ ؛ادحأ ملظيالو وسد 708 م

 مهلامعأ مهرب اورفك نيذلا لثمإ» :ىلاعت هانا شلاو ع لال اوردكزأ نأأَلاَقو و 27 اريصتو
 35 ةيآلا «خعرلا هب ثّدعشا ٍدامَرَك 0 وب كن كِل َ رج ريل ل ا 0 عر

 ريخإل ةمايقلا موي «ٍذسوي ةلجلا ٌباحصأإ»

 نم هولمع امب ًاليِقَم ٌنسحأو أّرقتسم لفل
 1 اوراصو اوُنانام اولان ءةلّبقتملا لامعألا

 املا قَّقشت مويوإ» : ؟ 8 [لزتملاو ىوأملا وه :ليقملاو ٌرقتسملاو] راثلا نم مهتاجن يضتقي لمع مهل سيل مهْنإف راّثلا لهأ فالحب هيلإ اوراصام
 ءراصبألا ربي يذلا مظعلا رولا للظ وهو مامغلاب ءامسلا قاقشنا نم ةميظعلا رومألا نم هيف نوكيامو ةمايقلا موي لوه نع ىلاعت ربخُي «مامغلاب

 داحاولا هلل ؟مويلا للا نَمِلل :ىلاعت لاق ا «نمحرلل قحلا ٍذئموي كلتا :؟5 رشح ا ماقم يف قئالخلاب نوُطيحبف 4ًاليزنت ٌةكئالملا لَو
 قارف ىلع همدنل «ويولي ىلع ُمِلاَظلا ضعي ةويوإ» : 71 لصف ءاضقو لدع موي هنأل ًابعص ًاديدش «ًاريسع نيرفاكلا ىلع ًاموي ناكوإل ««راهقلا

 نم هريغو طيعُم يبأ نب ةبقع يف تلزن ًاليبس ٍلوسرلا عم ٌتذحتا ينتيلاي لوقيإ» «مدنلا هعفنيال ثيح «ملسو هلآو هيلع هللا لص لوسرلا قيرط

 دقلإ» :594 فلح نب ةّيمأ وهو ,ةلالضلا قيرط ىلإ هب لدعو ىدهلا نع ُهَقرص نم ينعي 4ًاليلخ ًانالف لت ل ينتيل اتليوايإ» :؟/ ءايقشألا
 لاقوإ» :" ٠ قحلا نع هلذخي 4(ًُالوُذَخ ٍناسنالل ٌناطيشلا ناكوإل 2يلإ هغولب دعب «ينءاج ْذِ دعبإل نارقلا وهو ركذلا نع يناضا

 هنوُعِمتسيالو نارقلا ىلإ نوغصُيال اوناك نيكرشملا نأ كلذو 4ًاروُجْهَم َنآرقلا اذه اوذختا يموق نإ برايل ملسو هلآو هيلع هللا لص «لوسرلا

 لكل نيضاملا منألا يف ناك كلذك نآرقلا اورجه نيذلا نم كموق يف دمحاي كل لصح اك 4نيمرجما ني م اودع يبن لل انلعج َكِلذكوإل يحلل

 ةاروتلاك 4ةدحاو ًةلمج ُنآرقلا هيلع َلْزن الول اورفك نيذلا لاقوإ ترض هباتكب ّنمآو هلوسر عبتا نم 4اريصنو ًايداه كّبرب ىفكوإل .ودع يبن

 ,(ًاليت يتوت ارت ٌةانلترو َكَداؤف هب تبعت ةنس نيرشعو ثالث يف ًامجنم لزن امن هّنأِب كلذ نع ىلاعت هللا مهب أ ؛رافكلا نم ثلعت هو هليل

 .ًاريسفت هانرسفو ًانييبت هانيِب



 «قحلاب كانتج الإ لت كتوتأيالو» ةضي
 مهانبجأ الإ ٌّقحلا هب نوضراعُي ًالوق نوُلوُقيال

 9 0 ينوساونتلاو كاني وكتبت :ودَأياَلَو حصفأ «ًاربسفت نسحأوإ» قحلا وه امب
 د ءوس نع ىلاعت ربخأ م .مهتلاقم نم حضوأو

 2 2 ٍِ ميج ىلإ مههوُجُو ىلع نوُرشْحُي نيذلا)»
 تكل سك 6 0 ينو اليس لضأو ًاناكم ريش كنلوأ

 اقفل

 ا هو 20 00

 لَه اَنَقَف © ايزو برورده ُهاَحَد 2 ةعمانأعجو فيك هللا لوسراي :لاق ًالجر نأ :حيحصلا
 هس د 1-2 يعاع 0 نا

 مام هش دلت ص أ ْوَعْلَ ِهيِشمي نأ رداق هيلجر ىلع هاشمأ يذلا نإ»
 1-20 همس حل 2 2ع 2 ضوز» 2 موي ههجو ىلع 7 انيتأ دقلوإ» :"© «ةمايقلا

 نال ع هشتاعبو مهل ةَرغألسرلا أ كا ف نوُراه ُةاخأ هعم انلعجو ٌباثكلا ىموم
 طك اميل 7 الاوَرَيْعَأَو دما هاخأ هعم لعجو ىسوم هللا ثعب 4اريزو

 52 م 0 000 يمد عمور امهّيذكف ءارصانو اديؤمو ازاّوم نوراه

 00 امكص اشور ىلإ اًههذا اناقفإ درا ةدونجو نوَعرف

 رس دع رق رس رس ن7 دع رم مع دموم مهانرمدف اتاياب اوُبَذك نيذلا ٍموقلا

 قا د 9 اريبْتَت اري اَْمالُحَمَلتدلا نيرفاكللو مهل هلل ٌريدن ؛(ًريمدت ا هما "م ّ ١

 ليات زرياؤو تسب كما يول رايت ىلا... 00 ضاع ره دكر 4اشسا
 وع «مهانقرغأ لسرلا اوُبَدك ال حون موقوإ»
 2 ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ حون مهيف ثبل دقو

 ١ وو م7 0” هو الإ هعم مآ امفإط ءلجو رع هللا ىلإ مهوعدي

 ا ايت اَيْرَص ١ 0 هلا نعام أش : 4 4أمأ ًاباذع نيملاظلل اندتعأو ةيآ .سانلل

 6 0 عسر 0011 اس عد جا ًاداعو» ترد اهم كوربتعي ةربع مهلعج

 تيءر يأ لس ََ انورب تتيح نوملعي نم يرق لهأ مهو «سّرلا باحصأو ًادوقو
 مكس وو وممَهلإ 26007 م يف هو ري مهن اورنح هدوم ىرق

 سد امهاكلمأ ٌَركْذ نم فاعضأ ًامبأو 4 ريثك
 هل امنبرض ًالّكوإ» :"8 :ىلاعت لاق اذهلو

 َرطَم ترطمأ يتلا ةيرقلا ىلع اًوتأ دقلوإل ٠ ًاكالهإ انكلهأ أر يبت اَنْربت ًالكوإل [اونمٌؤُي ملف] «ةلدألا مهل انحضوو ّججحلا مهل اني 4لافمألا

 مب اوربتعيف «اجنوري اوثوكي ملفأإل ءليجس نم يتلا ةراجحلا نم رطملابو بلقلاب ىلاعت هللا اهكلهأ يتلا موُدَس يهو طول موق ةيرق ينعي ِءْوسلا

 نوربتعيالو رافكلا نم اهب نيّراملا «ًاروشن نوجريال اوناك لب ءهللا رماوأ مهتفلاخمو لوسرلاب مهييذكت ببسب لاكنلاو باذعلا نم اهلهأب لح

 مهحبتق ءاردزإلاو صقنتلا ليبس ىلع ؟4ًالوسر هللا ثعب يذلا اذهأ اوم الإ توحي نإ َكْوَأَ اذإوإ» : 4١ ةمايقلا موي داعم نوجريال مهن

 :ًادّدهتمو مه ًادعوتم ىلاعت هللا لاق اذهلو ءاهيلع اوُدّلَمت نأ الول مانصألا ةدابع نع مهنتفي داك هنأ :نوعي «انتحلا نع انلِصُيل كاك نإ : 47 هللا

 ىّوه يف ًانَسَح هارو ءيش نم ّنسحتسا امهم هاو ُهَلِإ دما نم تيأرأ» :4" 4ًاليبس لضأ نم َباذعلا َنْوَرَي نيح نوملعي فوسوإل
 :سابع نبا لاق ؟4ًاليكو هيلع نوكت َتنأقأإ :ىلاعت لاق اذهو ؟انسح ةآرف هلمع ُموُ هل َنَيُو نمفأإل للاعت لاق اك ُّبهذمو ُهئيِد ناك ويسفن

 .لوألا كرتو يناثلا َدَبَع هنم ّسسحأ ٌهَريغ ىأر اذإف ءأنامز ضيبألا ٌرجحلا دبعي ةّيلهاجلا يف لجرلا ناك

 ثيرخسو ؛ دلو لابو أر سيو اممس كل لمجأ أ: أ لوقيف . ايا وب ديعاب ىو«: هَ ذا لوسر لاق: الك ديعس أو ةربره يأ نع يذمرتلا حيحص يفو "4 : ةيآلا

 0 نيدلا رصان خيشلل يذمرتلا حيحص / . باذعلا يف ككرتأ مويلا



 وأ نوغمسي مهّركأ نأ ٌبسحت مأإ : 5

 مه لب ماعنألاك الإ مه نإ ؟«نولقعي يقفل كو
 نإف «ماعنألا نم ًالاح أوسأ مه «ًاليبس ُلضأ ب > ت2 ورود هوس د ه4 ومد

 ةدابعل اوَقِلُح ءالؤهو .هل ٌتقلخام لعفت كلت الإَمهْنِإَبوُلِقْوأ ب -سوعمس مهرثكحأ نأ بست م
5-0 

 و جو > رطص م يي جروس

 مهو تح كيريشال هدحو هللا 00

 فيك كير ىلإ َرت مأ» :؛ هريغ نودبعي 2000776 تأ لت و آذآ مي هل سا ص

 عأاكاس هلع ءاش ولوإ) نشل عولط َ م ار ل رمح و هدر دع مح
 مّثيأرأ لقول :ىلاعت لاق آ «لوزيال ًاًماد + درع © 09 ارانب 206

 امج ما ؟4ًادمرس ليللا ٌمُكيلع هللا لعج © 5 ارث راهَل مجراه سيم
 علطت ّسمشلا نأ الول 4ًاليلد هيلع سمشلا رد ا 3 2

 ِهَدَّضِب الإ فرعُيال ّدّصلا نإف ءَفرُع اك هيلع اًنرنَأَو -هتمحَر َىَدَي ب ارسم حايرلا لسرأى ىِزْلاَوْهَو
 افيفح «أريسي ًاضبق انيلإ ُكاتضبق مثإلل : 5 ل 522 5 2000
 هَيَقَّمْحَو هي مختل ( روهط |

 وأ فقس تحت الإ لظ ضرألا يف ىقييال ىتح 5 تيم ةدلب 0 آم ِءامَسْلاَنِم

 هقوفام سمشلا تّلظأ دقو «ةرجش تحت 0 ' 17 ديك ياولدي

 ك«اسابل ليللا محل لعج يذلا وهوإ» 201 13

 ًاعطاق «ًاتابُس مونلاوإ» :4«ىَّشغي اذإ 1 00 527 2
 ءاضعألا ّنِإف «نادبألا ةحارل «ةكرحلل در ع ع الو دار ايزو دب و لص نات ع 5 1 ع 1 0 (هح]

 افي

 يف راهنلاب ةكرحلا ةرثك نم لكت حراوجلاو ع 099 اريك ااه هيُمهَدِهنَحَو

 «تاكرحلا تنكس ّلِيَللا ءاج اذإف «شاعملا واموت لعجبو حاج + ب مد وو 218 وو حاس د اس هدو سوم

 لعجوإل أعم حاورألاو نادبألا تحارتساف اجرب جعلوا ف ُيذَاَدَهقَرَل

 ةياعمل هف 0 الإ ل00 4 1 َرابنلا رق ب هس هد 221 مسرب و 6 | ا ل
 مهتياعخ هيف سانلا ريمتني «تاروشد ر مل 0 ا 00 ىرََاَوُم

 حخايرلا لسرأ يذلا وهو :5/ مهبساكمو ع 5 اي اروع 1 ارجحو
 هاري و ها عرل وسم 7 لت آ

 تارشبم حايرلا لسري «هتمحر ْئِدَي نيب أرشُب هلآ وذ نودي 0 مرق كي 96 داكار هصْو ايم
 ءامسلا نم انلزنأو ءاهدعب باحسلا ءىيجمب 0 2 2 1 2

 هب يحتل : 60 ره رو © اريهظ-هْيَرقعفاكْلاَ ناو هو مهرضي الو أو مهعفني ال م
 «ثيغلل اهراظتنا لاط دق ًاضرأ تيم ٌةدلب

 اذإفإ» :ىلاعت لاق ؟ ءاهيف تابنال ةّدِماه يهف

 منيب ُهاَْفَّرَص دقلوإ : 8٠: [ناسنالاو] ناويحلا هنم برشيلو «أرثك ّيمانأو ًاماعنأ انقلخ اث ُهّيقسن هّيقسنوإ» ««ث يرو ٌتزتها َءاملا اهيلع انلزنأ

 الإ سائلا ٌرثكأ ىَبأفإط «[ائيش هب ُكَرْشُي نأ زوجيال اهب معنأ يذلا ْنَأ اوملعيو «هللا م معن اوركشذيل] هذه نوُد ضرألا هذه انرطمأ 4اوُرْكْذيل

 ٌكانصصحخ اّنكلو لجو ّرع هللا ىلإ مهوُعدي 4ًاريذن ةيرق لك يف انعبل انئش ولو 0١: .اذكو اذك ِءْوَنِب انرطُم :نولوقي نيذلا ينعي «ًاروفك
 :ه* «ًاريبك ًاداّهجإل نآرقلاب ينعي را دب مهدهاجو نيرفاكلا .عطتالفإ : 67 َنآرقلا ْمُهَعَلبت نأ َكانرمأو «ضرألا لهأ عيمج ىلإ ةئعبلاب دمحماي

 «[ةرارمو ةحولم هيف :يأ] اج حلم اذهوإ» ٌبذع ٌولح 4تارف ٌبذع اذه [نايقتلي امهف امهطلخ] «نيرحلا َجَرَم يذلا وهو
 رحبلا وه اذهو نويعلاو رابآلاو رابنألاك ولحلاف رخآلا ىلإ امهّدحأ ّلصي نأ نم ًاعنام «ًاروُجحَم ًارججو) ءًازجاح «اخّوْرَ امهنيب لعجوإ»

 ءادتبا يف رهف «أربصو ًابَسَن هلعجفإ» ىثنأ ًاركذ هقلخو هاّوسف ةفطن نم ناسنالا قلخ أرشب ءاملا نم قلخ يذلا وهو : © 4 لالزلا بذعلا

 مهفنيالام هللا ٍِنوُد نم نوُدُبعيوإ» :55 4ًاريدق ُكّبر ناكوإ» «تابارقو راهصأ هل ريصي مث ءأرهص ريصيف جّورتي مث «ٌبيسن َدِلُو هرمأ

 .نوُيلاغلا مه هللا بزحو هللا بزح ىلع ناطيشلا ليبس يف انوع 4ًريهظ ِهّبر ىلع ٌرفاكلا ناكوإل نوكرشملا (مهّرضيالو

 سلك

 ححبصأ » : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : اولاق 2؟ مكبر لاق اذام نوردتأ ) : ليّللا نم مهتباصأ ءامس رثإ ىلع موي هباحصأل لاق أ هع هللا لوسر نع ملسم حيحص يفو 8٠ : ةيآلا

 نبا[ . « بكاوكلاب نمؤم يلب ٌرفاك كاذف اذكو اذك ءونب انرطم : لاق نم اّمأو ء بكاوكلاب رفاك يب نمؤم كاذف « هتمحرو هللا لضفب انّرِطُم : لاق ْنَم اًمأف ء رفاكو يل نمؤم يدابع ْنِم

 . 371/9 ج ريثك



 5000 000007 4 ريذنو ا ٍرْضِم لإ كاناسرأاموإل :65
 اجلا لو 1

 نيرفاكلل ًاريذنو (ةنجلاب نينؤملل ًاريشب

 7 7 كلذ لمفأ امّنإو «غالبلا اذه نع «رجأ ِهّيلَع عسل آمْزْه © اَرَِواَرَسماَلِإَكئلَسرأآَمَو نت هيلع مكلأسأام لقإ »ا هل بنسب يس حر م 0200 أام : ا بتاذ
 لك المس ِهيَرلإَدِجَتَينَأ ةَضْنَماَلِإ لزم ّدختي نأ ءاش نَم الإإ» «ىلاعت هللا هجو ءاغتبا

 هع عضم ع وس 2م مب اهف يقي ًاجبنمو ًاقيرط ًاليبس بر ىلإ
 بوند بمحو رمح

 اَمُهَنيياَمَوَضَْلاَو توسل َقَلَ ىلا (©) اريح وابو نك اهلك كررمأ يف «ثومبال يذلا يحل
 ء 8 900 نرقا 4هدمحب خبسوإ» أدبأ هللا ىلع ًالكوتم

 رم ل عرس حرص لس رس 00 . ٠ ٠

 -هب لكس ند ُنَمَحَرل شرعلا لع اكو وكس مثِواَمَأ ايأوِسف هيلع هللا لص ناك اذهو ؛هحيبستو هدمح نيب
 7 0080 وو وم م («هدمحبو هللا ناحبس» :لوقي ملسو هلاو

 نما امواولاقنملاودَجْس أودِجسأ مهل َلِيِقاَدِإَو 269 اريِبَح هملعي 4ًاريبخ ةِدابع بونذب هب ىفكوإ
 جو 8 رون مهدارو درم 1 . اهعافترا يف هذه «ضرألاو تاومسلا ّقلخ َلعَج عراك رن 3 © ! ارم انامل جس ٍِي ىفختال يذلا م 2 2000101 بو وشم د ل يس ذلاإ» :88 ةيفاخ هيلع ىمحتال يذلا ماتلا

 قو (0) اوم اَرَمسواَجْرايفَلح عى لعجو جورب ءامسلا يف مس يفإل اهتاثكو اوفس يف هذهو ءاهعاستاو

 000 هم ضرس رس ةريص لس 2 ّرمألا ريدي «شرعلا ىلع ىوتسا مث ماَيأ

 دارا ر كحد نأ داراّنَمْل ةَفاِخَراَهَتلاَو للا ل عج ىِزَل مم «نيلصافلا ريخ وهو َّقحلا يبضقيو

 ضرع 6 برر متل اسعَو 2 ارو - 2 هب لأش اف نما .شرعلا ىلع ىوتسا

 ماس لآ 01 هب ملاع هب ريبخ وه نَم هنع ْملعَتْسا ًاريبخ

 ساو 7 © كم لاة يروه َمُهَبْطاَحاَ داو انوه ىلص ًادمحم هنع لأساف :يأ] هب ٍدتقاو هعبتاف

 دمي حََسَو توميال ىذأَيِسنأَلَع ىلع لكوتوإ» :9 :ىلاعت لاق مث .هب ُثج
01 

1 

 ل

 1 ع ل رخل حل سس وع و هللاب ملع إف [ملسو هلاو هي 09 7 ال, هللاب ٌملعأ دحأال هّنإف هلاو هيلع هللا

 َنوُلوعي رد تيييأَو 3 اًمِقَواَدَجْس دهب وتس دمحم هلوسرو هديع نم قالطالا ىلع هب ربخأ

 نار َناءاَبَدَع كمه َبادَاَنَعَفرْسانَبَو ف نا ٠١: هلم هو دع لم
 هاجس يرسل هن مرر رج رس اس ول اس كرس سو حا رس 2 05-200 ؟«نمحرلاامو اولاق ,نمحرلل او . ا مسهل

 اوقفت اذإَِنَلاَو 9 اًَماَفْمَوَرَفَتَسُم تَءآَساَهَتِإ يانرمأت امل دس هوب تقثالو هفرعنال
 اًمأف ؛«ًاروفن ُمهكازوإ» ؟كلوق دّرجم

 نمحرلا وه يذلا هللا ٍنودّبعي مهنإف نونمؤملا
 عدم :5كأ هل نودجسيو ةيحالاب هنوُد فيو ميحرلا

 ُدَجمي (أجوُرُب ءامسلا يف لعج يذلا َكَرابتإ»
 ارمقوإل ةريملا سمشلا يهو #أجاّريم اهيف لعجوإل ماظعلا بكاوكلا يهو «رج ورب نم تاومسلا يف قلخام ليمج ىلع اهمظعُيو هسفن ىلاعت هللا

 وأ َرْكَّذي نأ دارأ ْنَمِلل «ناقرتفيال نابقاعتي هبحاص امهنم دحاو لك فلخي 4ةفلخ راهتلاو َليللا لعج يذلا رهوزل 7 اكييضُم ًاقرشما أرينم

 يف هكردتسا راهقلا يف لمع هتاف نمو «رابنلا يف هكردتسا ليللا يف لمع هتاف ْنَمف لجو ّرع هل ِهِدابع ةدابعل ًتيقوت نابقاعتي امهلعج 4ًاروكش كارأ

 لهاجلا مهيلع هفس اذإ «ًامالس اوُاق نوُلِهاجلا ميبطاخ اذإوإ» راقوو ٍةنيكسب 4انْوه ٍضرألا ىلع نوشمي يذلا نمححرلا ٌدابعوإ» :51* ليللا

 :58 هتدابعو هتعاط يف «مايقو ًادجس مهيرل نوتيبي نيذلاو» :54 ًاريخ الإ نولوقيالو نوفعي لب هلثمب هيلع هولباقي مل ءيبسلا لوقلاب

 «أاقثر) «لزنملا سكب «ًاًرقتسم تءاس اهنإ» : ب ًاماد ًامزالم «ًامارغ ناك اهباذع نإ منهج باذع انع فرصا ابر نوُلوقي نيذلاو»

 ورِصيف رصيف ؛مهيلهأ ىلع ءالخبالو ,ةجاحلا قوف نوفرصيف ؛مهقافنإ يف نيرّذبم اوُسيل 4اورثقي مو اوُفرسُي ل اوُقفنأ اذإ نيذلاوإ» : </ ليقملا سعب

 ىورو .ةيآلا ِطْشَبلا لك اًهطسبتالو َكِِنُع ىلإ ةلولغم ُكَدَي لعجت الوإ» :ىلاعت لاق م «مًالذَع :يأ] «ماَوق كلذ نيب ناكوإل ,مهقح يف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ًاضيأ ىورو ءههتشيعم يف ُةُدصق لجرلا هقِف نيا :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ مامالا

 .«رقفلا ِق ّدصقلا ٌنسحأامو «ىّنعلا ف دصقلا ّنسحأام) :ةفيذخ ثيدح نم رازبلا ىقىورو .(دصتقا نم َلاَعاَم) :لاق

 يحلل دِجمَساو , ناملس اي يل ْدَجْسَت ال :  هُم لاقف . هل دجسف ةنيدملا ٍجاَتِف ضعب يف هلع يبنلا ُناملس يقل : لاق ٍبسْوحَح نب رهش نع متاح ينأ نبا ىور٠6 : ةيآلا

 . 355 510/9ج ريثك نبا/ .ٌنَسَح لسرم ثيدح اذهو « « تومي ال يذلا
 1000 مج ريثكنبا/ (ةدابعلا يف ّدصقلا نسحأامو !رقفلا يف دصقلا نسحأامو !ىتغلا يف ّدصقلا ٌنسحْأام» هع هللا لوسر لاق لاق ةفيذح,نعرازبلا ىور 51/:ةيآلا

 روج رس تب هو هس لس اس 5 وول حس ل 2

 62 اماوق كلذ نيب ناكحو اورق مل اوفر
 1 1 هم



 رع ]لا نم نوغذيال نيذلاوإل :؟ اقناع رخآ ًاهإ هللا مم نوُعْدَيال نيذلاوظ 558
 «[ةرفكلا تافص نم نينمؤملا ِهِدابعل جارخإ]

 ب 1 ِ ع 2 0 2 | 220 0100000 يل عرس ل ا 0

 نأ» :لاق ؟ربكأ بنذلا يأ :لكس ملسو هلاو ََس مع ءسءل لع 2 روس 56 7 22

 سفنلا نولتقيالوإ» .«كقلخ رهو اد هلل لعجت يكلي الو قحلاب الإ هل |مرحهتلا
 ٌقحيات :يأ] «قحلاب الإ هللا مرح يتلا 2 43 هه آت هو 6 2ك
 وأ «ناميإ دعب رفك- نم «سوفنلا هب لتقت نأ. دهناومتفلا يش 3مل هأ فعلي اهلل اماض

 يبأ نبا ىور 4نونزيالوإ» [ناصحإ دعب قز ا اصلَمَع 11 ايم 3-1-5 اَءوَباآَتنَم مال 9 206 0 ا 3 »6 20 00 م #آ م 0 روهدجح جى

 ملسوهلآو لعل لس لل لوسر نأ ايلا 2020و رس سم ا
 ٍةفطن نم هللا دنع مظعا بنذ نمام» :لاق روف هللانأكو 0 ٍتاَنَسَح َمهَتاَكْي نم هلل

 7 00 سا ع# 2
 نمو ىهل لجيال مِجَر يف لجر اهَعضو وعسل سس | 6 -
 4 ا ًالكن «ًاماثأ َقْلَي كلذ لعفي هنلآَلِإ بوني د هنِإَف اسِللصَلِمَعَو باتنَم هو و اميحُت
 ا ه- ص رص سمج سى أ

 هيلع رركي «باذعلا هل فعاضُيإ وغللاب اواو رولا كود هتلر 5 اباَتَم
 دليل 5 اهم هيف ذلخيو ةمايقلا مويإ» 32 0 ع

 رع هللا ىلإ ايندلا يف بات نم الإ و( ْمِهَيَر تيا وركذ 0
 دقو «هيلع ٌبوتي هللا َنإف كلذ عيمج نم لجو ' 0-0 موس

 هب كرَشُي ْنَأ رفغيال هللا َنِإإَ :ىلاعت هللا لاق اسر سوثوتي نيدو (7 اَناَيَمْعْواَنصاَهَتعأ ودي

 َنَماو ٠ «كءاشي نمل كلذ نوُدام رِفغيو دكت الل 1 ا

 هللا لدي كئاوأف ًاحلاص ًالمع لمعو أ هود

 لمع ناكم اولدبأ «تانسح مهتائيس ةكرشلا تقر كلهن ل كليك 9 اماَمِإريقْنملل

 لمعلاب مهدبأ ؛تانسحلا لمعب تائيسلا و
 062 2اسهيف د 27
 كرشلاب مهدبأو ءحلاصلا لمعلا ءيبسلا ا 9دكَسَوَجَي 2 : وّقلُيوأ افرع
 1 1 . 1 ٠ خس < موا تا

 تائيسلا كلت نا ؛[ٍناث ىنعم ةياللو] . 0 رج اس دس حس حو

 حوصنلا ةبوتلا سفنب بلقنت ةيضاملا 3 0 قلتو

 ٌركذت امّلك هنأل الإ كاذامو ءتانسح وك را * ذو 114ه
 ًةعاط بنذلا بلقنيف ؛رفغتساو مدن ىّضمام ا 0 | روس

 لمعو بات نمو :ل١ رابتعالا اذهب
 هللا ْنإف 4ًاباَعم هللا ىلإ ُبوُتي هنإف احلام

 اأو :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللل لوسر لاق نيحيحصلا ِو «هريغ ىلع ًادمعتم بذكلا وهو ه«روزلا نوذهشيال نيذلاوإ» 3م ةتبوت لبقي

 روزلا لوقو لأ» :لاقف سلجف ًامكتم ناكو - «نيّدلاولا ٌقوُقُعَو للاب كرشلا» :لاق «هللا لوسراي ىلب :انلق  ًاثالث ؟«رئابكلا ربكأب مككينأ

 «ًاماَرك اوُرَم «[لعف وأ رلوق نم طقس لك وه :وُللا] «رغللاب اوٌرَم اذإو» .تكس ُهَنيَل :انلق ىتح اهرّركُي لاز امف «روزلا ةدابشو الأ

 «نينمّؤم ا تافص هذه «أنايمُعو امص يبلع اورخي 0 مهير تاياب اوُركُذ اذإ نيذلاوإ» فة [لطابلا يف نولخديال نيذلا موقلا نم ماركلا]

 هّدحو هللا اودبعي نأ «,نيعأ رق انِتاَيَرُدو اتجاوزأ نم انآ ٌبَه انّبر نولوقي نيذلاوإ» :1/4 هيف رثؤيال هللا مالك عمس اذإ هّنِإف رفاكلا فالح

 كنوأ» : :1/ 8 ريخلا يف انب ىدَعقُي ,ريخلا ىلإ ةاده ًةاعد «امامإ نيقملل انلعجاوإل ةرخآلاو ايندلا يف مهنيعأ رقتف هللا ةعاطب نولمعي ؛هل كيرشال

 مارتحالاو روقوتلاب نوردتبي «ًامالسو يت ةيحنإط ةتجلا يف «اهيف ن وقلي 2( كلذب مايقلا لعرب ُرْبَص امب» ةئحلا يهو 4ةف زغلا» ةمايقلا موي#«نوزجي

 « يبر مكب ًابغيام 310 :ا/1/ ًالزنمو ًاليقم تباطو ًارظنم تنّسَح يًاماقُمو ًاريقتسم تتشسحإل نوتوميالو اهنع نولوزيال #اهيف نيدلاخ» 5

 فوسفإ» نورفاكلا اببيأ « بدك دقفإ» ءمكناميإ الون 4مؤامُذ الولإط ُهوُدُبعيل ّقلخلا قّلخ امّنإ ِهّنإف ؛ُةوُدُبعت مل اذإ مكب ثرتكيالو يلابيال

 .ةرخآلاو ايندلا يف كرامدو مككاله ًاماَرِ نوكي

 / هر ع رسال

 ضن

 : كلذ قيدصت هللا لزنأو ؛ هللا دبع لاق ؛ كراج ةليلح يفازت نأ » : لاق ؟ ربكأ بنذلا يأ : هلع هللا لوسر لكس : لاق دوعسم نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىور 54 : ةيآلا

 . 557/7ج ريثك نبا/ . ةيآلا < رخآ الإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو



 ءارعشلا ةروس ريسفت
 باتكلا ثايآ كلت : 3 0 مسطول : ١
 يذلا حضاولا نّيبلا نارقلا تايا هذه « نيم

 َكلملإ» :# لطابلاو ٌّقحلا نيب لصفي

 نزحتو صرحت امم 4كَسفنإل ٌكِلْهُم خاب
 ةيلست هذه «نينمؤم اونوُكيال نأ ميهيلع

 ناميإ مدع يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلل

 ءامسلا ني مهيلع ْلْزَُت أشن ْنإ» : 4 رافكلا

 ءاشن ولا «نيعضاخ اه مهقانعأ ٌتلظف ًةيآ

 نكلو ًارهق ناميالا ىلإ مهرطضت ةيآ انلزنأل

 :© ًايرايتخا نامبالا ديرن اّنأل كلذ لغفنال

 لإ ْثَدْحُم نمحرلا نم م ركذ نم ميتا يامو)»

 ٌباتك مهءاج املك © ن يضر عم هنع اوناك

 دقفإ : :5 ساثلا رثكأ هنع ضرعأ ءامسلا نِم

 © نوئزهتسي هب اوناكام ءابنأ مهيتأيسف اوبَذك
 ابن نوملعيسف ٌّقحلا نم مهءاج امب اوُبَّدك دقف

 ىلع ىلاعت َهَّبن مث .نيح دعب بيذكتلا اذه

 ىلإ اْوَرَي ملَوأ# :!/ :لاقف هناطلس ةمظع

 «مرك جوز لك نم اهيف انتبنأ 5 ضرألا
 كلذ يف نإ :8 ناويحو رامثو عورز نم
 يذلا ءايشألل قلاخلا ةردق ىلع ةكالد 4ةيآل

 ناكاموإل اذه عمو «ءامسلا عفرو ضرألا طسب

 هبتكو هلسربو هب اوبّذكف «نينمؤم مهرثكأ
 كير نوط :4 هين اوبكتراو هرمأ اوفلاخخو
 هبلغو ٍءيبش لك َرَهَق يذلا «زيزعلا وف
 ُهاَضع نم ىلع لَجعُيالف ؛هقلخب «محرلا»
 3 ردتقم زيزع ذأ ذحاي مث هلجوي لب

 روطلا بناج نم «ىسوم كبر ىذان ذو
 ١١: 4نيملاظلا موقلا ِتنا نأ نمألا

 ١: [ةلاسرلاو ةّربنلا يف :يأ] 4نوَُّذكُي نأ فاخأ ينإ ٌبر لاقإ *١: ؟[هللا نوفاخي الأ] ؟نوُقتي الأإ .[مُهش نَم َربخأف] «نوعرف موقإ»
 «[ٍةرقلا لدب اهوانت يتلا ةرمجلا رثأ نم ,ةدقع هناسل يف ناكو ؛نوعرف ةلداجم يف :يأ] 4يناسل قلطنيالوإ» [ّياَيِإ مهيذكتل] 4يِرْذَص قيضيوإ»

 ببسب 4نولتقي نأ فاخأف ٌبنذ يلع مهوإط ١: 4 ييئراعُيو ينرزاؤيل يعم ًالوسر هلعجاو «يحولاب ليربج هيلإ لسرأ «نوُراَم ىلإ لسرأف)
 مكعم انإ انتاياب اًيهذافط كلذ ٍنم ءيش نم فحتال «الك» هللا هللا «لاقؤط. : © رصم دالب نم هجورخ ببس ناك يذلا يطبقلا لعق
 :1377 [نيملاعلا بر نم ةلاسر وُوَذ اّنِإ :يأ] «نيملاعلا ب ٌبر لوسر اَنإ الوقف َنوعرف ايتأق)» : ١١ يدييأتو يظفحب امكعم يننإ 4نومعمتسم
 وعرف ضرعأ كلذ ىسوم هل لاق اًملف ,نينمؤملا هللا دابع مهن «كييذعتو كرهقو كتضبقو كراسأ نم مهقلطأ 4ليئارسإ ينب 09 لِسرأ نأ
 كرْمُع نم انيف تغبلو» انتيب يفو انيف هانيّبر يذلا ٌَتنأ اَمَأ 4ًاديلَو انيف َكبَرن ملأ ..ا» :8 :لاقف صمغلا نيعب هيلإ رظنو «ةيلكلاب كلانه

 «نيرفاكلا نم تنأو9» :لاق اذهلو «كيلع انتمعن تدحج نأ ناسحإلا كلذ ٌتلباق اذه دعب مث 4تلعف يتلا َكَتلْعْف تلعفوإ» : ١64 ؟4نيدس
 .[نوعرف ةمعنل :يأ] نيدجاجلا

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا هذه ىلع مالكلا مدقت )١(
 عفتنُي ملع وأ « هل وعدي ملاص دلو : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ :  هيي هللا لوسر لاق ملسم حيحص ينو /4 : ةيآلا

 . 780/7 جا ريتك

 فت
 بزخلا

 افي

 هزاز اهلا مس
 كسك يسأل نينا تكلا شك كي ل رَسط

 َتلَظَف يَ منول أرئنْأَمَس إيل َنيِِمؤُمأ بوكيل
 سوو ماو م

 ثدعم نامل اَنْ نير ني موي 00 ٌنيِعْضَخاَف

 أوُناكاَماوَسنَأ حبت أف ورك 0

 متلك كارل (ةشرجت 7

 206 09 َنيِنمْؤُم هتك أن مو ةمكلَكِلَد فنيل 7

 َموَقْلا تنم أمم :.ث كر اها لو (2) هيي كَ

 فاق َبَرَلَك ( نتبع مْوَم (ج) نيل

 ٌلِيسّرَأَ ِفاَسِل َقِلَطَنِباَلَو ىِرْدَصٌقيِضَيَو او نهدكُبنَأ

1 

 لَك 69 نوُثقيدأ فاحأ 5 ا هداك 01 ربرجم ماس راس هو اس رمح ع وم
 وعفا (2) َنوُعِمَتَسُم مكَعَم نإ اَندنإَتِإَبهْدأه الك
 1و توا س1 يللي ُلوسراَنِإ لوف

 نيني َةرْمعَرماَنِف تعلو دوا كيور لاق(
 تيرفككْلا صن أو َتَلَعَم لا َكلَتلَعَف َتلَعَفَو

 نود

 نبا/ . 6 ةيراج ةقدص وأ « هدعب نم هب



 هم ف سد رو رع ا سس ل عرس لإ تجرم رع رس هع

 تنم كيش | َنيَلاَصلانِم اواذإاهئلعف لاق
 صمت نملك كح قريع

 0 يي

 تيل تمول () يت تدع
 ع

 نقوم مك هلم صالات سلب 500 58

 0 كر لاق( نوم دوعيسلال ادملو ا 9

 7 ثونجمل يَ أ ىرلا كل ا 0

 لاق( َنوُلقعَت م و بأم يملا قمار
 لاَ ينوُجسمْ م21 ب أكرم 0 ا نب

 2 (7) نيم ِءْىََكَتَتِجَوَلَو
 0 و هر رع هس

 مدي عدوي 0 نيب تابعت هادو ءاَصعقلاَ () َنِقِددَصل

 رجس اذه نإ ملوح ٍإلَمْلِلَلاَف () نيرظتلل اصيب َىهاَذإَ
 5 اَهورَحِ مكر : كح حين ديرب () ميل
 نيس نإ «دلا ف تصيأو اح ودي اَولاَق 9 © | كيِوُرُمَأَ

 ركل محم | و يِعِرَكَس لكيم © 3

 0 يي | م ولعبت
 نال

6 

 لاحلا كلت يف «أذإ اهثاعف لاقل ٠
 يلع هللا يحوي نأ لبق «نيلاضلا نم انأوإ»
 :؟١ نيلهاجلا :يأ .ةّوبنلاو ةلاسرلاب

 ٌتجرخ :يأ] «مكتفخ ال مكنم ُتْرَرَفْفل
 يئر يل َبهّوفإ» [نيْدَم ىلإ مكنيي نم
 لاخلا لصفنا «نيلسرملا نم ينلعجو ًامكح

 كيلإ هللا ينلسرأ دقف ءرخآ ٌرمأ ءاجو لوألا
 ينب تدّبع نأ يلع اَهّنمَت ةمعن كلتوإ» : "

 لباقم ينتيرو لإ تنسحأامو «ليئارسإ
 ًاديبع مهتلعجف ليئارسإ ينب ىلإ تأسأم
 ٌبرامو ُنوعرف لاقإل :** !؟امدخوا
 ٌبر هنأ معزت يذلا اذه نمو ؟4نيملاعلا

 :هموقل لوقي ناك هّنأل ؟يريغ نيملاعلا
 لاقإ :7 4 «يريغ ِهلإ نم مكل ٌتملعامإل

 قلاخ «امهنيبام) ضرألاو ٍتاومسلا بر
 متنك نإإ هللا وهو هل كيرشالو كلذ عيمج

 ٌراصبأو ةنقوم بولق مكل تناك نإ 4نيبقوم
 «هلوح ْنَملِ نوعرف 4لاقإل :؟© ةذفان

 :يأ ؟4نوعمتست الأف :مكبتلا ليبس ىلع
 ؟يريغ أفإ مكل نأ اذه لوق نم نوُبجعت الأ

 مكئابآ ٌبرو مكرإل :736 :ىبوم هل لاقف

 اوناك نيذلا مكئابآ قلاخو مكقلاخ «َنيِلّوألا

 نإ نوعرف «لاقإب :51 نوعرف لبق
 8 «نونجب مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر

 مهلإ َرغوأ نيذلا كئلوأل ىسوم «لاقإل

 قرشملا ٌبرإ» ةهبشلا نم ٌرغوأم نوعرف
 يذلا «نولقعت منك نإ امهنيبامو برغملاو
 ال اذهلو ءًابرغم ٌبرغملاو ًاقرشم قرشملا لعج

 لامعتسا ىلإ لدع نوعرف ةجح تعطقنا

 :يأ ؟4نيبُم ءيشب َكُتتِجولَوْأ رخل :ىسوم هل لاق كلذ دنعو «نينوجسملا نم َكتلعجأل يريغ ًاهإ تذحتا نيل لاق : 98 :هناطلس

 لكشيو «ءالخلا ةياغ رهاظ 4نيبُم ٌنابعث يه اذإف ُهاَصَع ىَقلأفإل "1 «نيقداصلا نم تنك نإ هب ِتأف َلاقإل :9# ؟حضاو عطاق ناهربب
 :" 4 دانعلاو بيذكتلا ىلإ نوعرف ردابف ءرمقلا نم ةعطقك ًاللتت هبيج نم هدي عزن « نيرظاتلل ءاضيب يه اذإف ُهَدي عرنو» :" 37 جعزم لئاه

 نم مكجرخي ْنَأ ُديِرْيل *ه :لاقف هب رفكلاو هتفلاخم ىلع مهضّرحو مهجّيه مث ءرحسلا يف عراب «ميلع ٌرجاسل اذه ّنإ ُهَلْوَح الملل لاقإل
 ؟«نورُمأت اذامفإ» مكنم دالبلا ذخأيف مكتلود ىلع مكبلغيو هراصنأ رثكيف اذه ببسب هعم ساّتلا بولقب بهذي نأ دارأ ورحسب مكضرأ

 نئادملا يف ٌثعباوإط ميلع رحاس لك كتكلمم نئادم نم هل عمجت ىتح هانخأو هرخأ «ةاخأو ةجْرأ اوُناقط 0 ؟هب عنصأ اذام هيف لع اوريشأف

 «مولعم موي ٍتاقيل ٌةرحسلا َعِم َعمجفإ» :"4 كلذ ىلإ مهباجأف «ديبأتلاو ٌةَرْصْتلا كل نوكتو «يلع ٍراَحس لكب كوتأيإ : :/ «(نيرشاح

 اودهاشيل عامجالا ىلع مهل اَكَح] «نوُمبح نأ له سال ليقول :"5 نورفاكلا هرك ولو ُهَرون متي نأ الإ هللا ىَبأف ,مههاوفأب هللا رون اوئفطُيل
 .[ةبلعلا نوكت نملو «ةرحسلاو ىسوم نم نوكيام

 نع ًاماهفعسا مهفتساف ؟ نيملاعلا بز امو : نوعرف لاقف ٠ ىسوم ةضراعم ىلإ عجر ةجح كللذ ريغو ةيبرتلا ىلع هريرقت نم نيِّللا دجي ملو ةجحلاب نوعرف ىسوم بلغ ال 3 : ةيآالا

 .4/115ج يبطرقلا/ [ ةغمادلا ةجحلاب هقحسف ] قولخم اهيف هكراشُي ال يتلا هتاقولخم نم هللا ىلع ةّلاَدلا تافصلاب ىسوم قأف « ءايشألا نم لوهجي



 ْمُه اوناك نإ ٌةرحّسلا ُعِبتَن اًنَلَعْلط : ٠
 نم ناك ءاوس ّقحلا عبتن اولوقي ملو «نيبلاغلا
 نيد ىلع ةيعرلا لب ءىسوم نم وأ ةرحسلا
 اوُلاق ٌةرحسلا ءاج اًملفإ» 4١: مهكلم
 مهلإ ناسحإلا هنم نوباطي «نوعرفل

 نحن انك نإ ًارجأل انل َنْنأإل :هيلإ بّرقتلاو
 َنِمَل اذإ مكتإو معن لاقإ» :4 ؟ ؟4نيبلاغلا
 مكلعجأ نوبلطت ام صخر (نيبّرمل
 متنأام اوقلأ ىسوم مه لاقإل :؛* يئاسلج
 ْمُهَيِمِعو مهلابح اوقلأف 45 وقلم

 «نوُبِلاغلا حبل اَنإ نوعرف ٍةِعب اولاقو
 ىسوم ىَقلأفإ» :4 © [نوعرف ةمظعب اوُمَسقُأ]
 هفطخت «(نوكفأيام ٌفقلت يه اذإف ُةاَصَع
 هنم عدت ملف هعلتبتو «ةعقب لك نم هعمجتو

 لطبو ٌّقحلا عقوفإ» : :ىلاعت هللا لاق ءاكيش

 ةرحسلا يقلافإ» : 45 «نولمعي اوناكام
 ًاناهربو دج ًايظع أرمأ اذه ناكف «نيدجاس

 نيذلا ناكف «ةغماد ٌةَجحُحو رذعلل ًاعطاق

 ةنهارلا ةعاسلا يف ىبومب اونمإ مهب رّصنتسا
 انمآ اوُلاقإل .: 477 نيملاعلا ٌبرل اوُدجسو

 ىبموم ٌبرإ» :48 4نيملآعلا ٌبرب
 َنذآ ْنأ لبق هل مّمنمآ لاقإل :4 9 4نوُراَقو

 ملعف ايف ينوثذأتست نأ يغبي ناك ؟4مكل
 متعتتما مكتعنم نإو ملعف مكل ُتنذأ نإف

 يذلا مكر يبكل هنإإ عاطملا مكاحلا انأ يلا

 لك ملعي ةرباكم هذهو (ّرحسلا ٌمُكَمَلِع
 لبق ىسومب اوعمتجي مل مهّنإَف ءاهئالطُب ٍدحأ
 يذلا مهريبك نوكي فيكف «مويلا كلذ
 :لاقف مهَدَعوت مث !؟رحسلا ةعانص:مهّدافأ

 انإؤ» هب يلابثالو كلذ انّرضيالو جّرحال ريض اولاقإط : . «نيعمجأ ْمُكتْلَصألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ َنعطفأل نوملغت َفْوَسلف
 «اناياطخ ابر انل رفعي نأ ٌعمطن انإإ» 1١©: .:اولاق اذهلو ءالمع نسحأ نم رجأ

 :61 مهلك مهلتقف «ناميإلا ىلإ طبقلا 35 انّموق انرداب انأ ببسب «نينمؤملا لَو انك نأ رحسلا نم هيلع انتهركأامو بونذلا نم هانفراقام

 اوحبصأ الف ؛نوُعتُم مكَإإ» ءرمْؤُي ثيح ىلإ رصم نم ًاليل ليئارسإ ينبب جرخي نأ ىلاعت هللا هرمأ «يدابعب ٍرْسَأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأوإ»»
 ىدانو :9 6 [هموقو ىسوم عبتيل] دنحلا رشحي نم 4نيرشاح نئادملا يف ٌنوعرف َلسرأفإل :8* نوعرف كلذ ظاغ بيجالو عاد مهمدان يف سيلو
 : 85 انظيغيام انيلإ مهنم لصي تقو لك 4نوظئاغل انل مهو : هو «نوليلق» ةفئاطل «ةَمذ رشلإ» ليئارسإ ينب ينعي «ءالؤه نإإ : :مهيف

 محل دارأ اب هدنجو هسفن يف يزوُجف .مهءارضخ ديبأو مهتفأش َلصأتسأ نأ ُديرأ يّنإو ؛مهتلئاغ نم رذحن تقو لك نحن (نوُرْذاَح ٌعيمحل ًانإوإ»

 كيذكو :9 4 مججلا ىلإ معنلا اذه نم اوجرخ «ميرك ماقَمو زوثكو)» :08 4نويُغو ٍتاتج نم مهانجرخأف) :©1/ :ىلاعت هللا لاق

 ٌعيضيال وهو لجو ّزع هللا ىلإ عجرملا «نوببلقنم ابر ىلإ

 عيت ةماعت

 رار ريف سس اس سرس 1 لس ع لس رس ا وب ةهيس ساي ع

 هرحّسلاءاجاملف 7 22 نيبليغل نيله واكو ةرحَسل عينان

 وُمَلم ةدفدكو قا ا ها 6
 نحل اَنِإَنوَعرف ِةَرعِبأولاَفَو مهي مَُيِصعَو اسوق ©
 ٍَ اتق م ومقام )ل َنولَمْلا

 ره دج دس دس مص ل سس 1

 009 يلح ب رِإَتماَءَوْلاٌ) َندِِتَس سرس ©

 م دايم لاق 9 | نوره ىموم هومر

 ةيقاليالاتت ترتيبه لَا
 تويم تكول اني دلَجَتَأَو
0 0 61 0 

 كسير مل دوه هيفا

 ٍةَلْوعَنإ 6 سن نما ف ُنَوَعروَلَسَرََد © َنوعبَتم
 نورد مَنِ( بوُطيََاَنَلهَتإَو 6 تولي ةَمورَت

 (0) ريك امور وشوك هك ©

 63 تورنت مهم (©) | لب كهَسِإَفَ اهيا كلك
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 ْمَهنَلاَت 9 َنيِيِع َنيبلعلا فاك انجل لَن وعملا أوُلاَ
 ووُفَلُم منا اماوقل ل رع جر رو سس هو
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 5 ٠[عنوعرف لآ لج نم هوراعتساام اوثروو ,هموقو نوعرف كاله دعب رصف ىلإ ليئارمإ ونب عجر ٠ نأ دعب :يأ] «ليئارسإ يب اهاثروأو

 .سمشلا قورش دنع مهلإ اولصو «نيقرشُم مهوعبتأفإ»

 امهيلع هسفنب هلمح يذلا وه هنإ : لاقُيو ,هعم هتوبات لمتحاف « هيلع ليئارسإ يني نم زوجع ةأرما هتلدف مالسلا هيلع فسوي ربق نع لأس مالسلا هيلع ىسوم نإ 87 : ةيآلا

 7 م ريك نبا/ . مهعم هولمتحتي نأ ليئارسإ ونب جرخ اذإ كلذب ىصوأ دق مالسلا هيلع فسوي ناكو ؛ مالسلا



 لاَ( َنوهَرَدَملاَنِإ عموم ُبنَحِصأ َلاَقَن انامل تامل

 رسوم لبحَوَأت (©) نيس قرم

 © ويم وطلاق رف لكَاَكَف قارا َكاَصَعب
 9 نعم 5هعم نمو سوم اَيعأو 69 8 يتكلكانقلو

 مه ا 4و يل كَ نإ(: © 7 َنيِرَحلأاَسِقَرْعَأ مت

 ْمِهْيَلَعْلتَأو ا( ميحَيلاَو يزعل اوه َكيرَّنِإَو اي | َنيِمْؤُم

 ولاَ (2) َنوُدبمتاَمهِعَوَقَوِهيباِل لام ذإ (2) َميِهرإََب
 4 وستمهَلَق (0) يكمل ماس دنَت
 54 ذجعلبأولات 7 نورس و ا كوع زل: َنوعَدَت

 رش( ودير شفا شببَوأ 160 ولن َيَنَك
 َنيِملعْلا برا لوحتي نسأل كوب اََو ورا ريس
 هت يظر كلانا يجرم لحل

 رف يشسب ىدلاَم 7 ا

 20101101111 دلو (م)) نيب

 09 تجلت حار كتخ لسه َيَر)
 ف

 نم لك ىأر 4«ناعمجلا ىءارت اًملفإ» ١
 باحصأ لاقإ كلذ دنعف هبحاص ٍنيقيرفلا

 مهب ىهتنا مهن كلذو «نوكَرْدُمَل انإ ىسوم

 :يأ] مقا رحب وهو ءرحبلا فيس ىلإ ريسلا
 دقو رحبلا مهمامأ راصف [رمحألا رحبلا
 ىبسوم «لاقإ» :5 17 هدونجب نوعرف مهكردأ

 لصيألا « نيدهيس يّبر يعم ْنِإ اك
 ىلإ انيحوافإ» :51 نورذحت امث ءيش

 اهب هيرضف يٌرحبلا كامب برضا نأ سوم

 «مظعلا ٍدوطلاك ِقْرِف لك ناكف َقلفنافإ
 ًقيرط رشع ىنثا رحبلا راصو «ريبكلا لبجلاك
 مم انفلزأوإ :54 قيرط طبس لكل

 :5 © هدونجو نوعرف رحبلا نم ابرق« نيرخآلا
 كلبي ملف «نيعمجأ هعم نمو ىسوم انيجنأو»
 «نيرخآلا انقرغأ مث :55 دحأ مهنم

 كله الإ لجر مهنم قبي ملف هدونجو نوعرف
 ىلع ةمالع :يأ] 4ةيآل كلذ يف نإ

 الإ «نينمؤم مهرثكأ ناك اموإ» [هللا ةردق
 ةأرما هقنباو ليقزح وهو ٍنوعرف لا نمّوم
 زيزعلا وه كبر نإوإ» :54 [ةيسآ نوعرف
 رمأ هارب بن ميلع لئاوإ) :.4 «يحرلا
 نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم هلوسر هللا

 اوُدتقيل مالسلا هيلع ميههاربإ ٌربخ- هتمأ ىلع ولتي

 هللا ةدابعو ءهللا ىلع لكوتلاو صالخالا يف هب
 هيبأل لاق ذِإ 7١: هل كيرفال هدحو
 ٌبشو أشن تقو نم هّنِإف ؟4نوُدبعتام هموقو
 1/١: ءهللا عم مانصألا ةدابع هموق ىلع ركنأ

 «نيفكاع اه ًلظنف ًامانصأ ُدْبعن اوُلاقإ
 له لاقإل :7/7 اهئاعدو اهتدابع ىلع نيميقم

 اندجو لب اواقإ :1/4 ؟[اهومتيصع نإ كرضت وأ اهوقدبع نإ مكقزرت له :يأ] ؟4نوُرضي وأ مكنوُفني وأإ» :/* 4نوعدت ْذِإ مكنوعمسي
 مكؤابآو مشنأل :/5 4«نودبعت مشنكام مثيأرفأ لاقؤم :!/8 :مهاربإ لاق كلذ دنعف ايش لعفتال مهمانصأ ْنَأب اوفرتعا ©« نولعفي كلذك انءابأ

 الإ ! دبعأال ينعي « نيدبم وهف ينقلخ يذلا :1/4 اهيف ركفأالو اهب يلابأالو اهل ودع يّنِإ «نيملاعلا ب بر الإ يل ودع مهنإفإ اا «نومدقألا

 نم َرَسيو ٌرْحس امب يقزارو يقلاخ دبعأ ِنيِقْسَيو يِنُمعَطُي وه يذلاوإ» ئ .ءاشي نم يدبيو ءاشي نم لضِي يذلا وهو « ؛ينقلخ يذلا

 وهف تضرم اذإوإ» 8٠١: دابعلل اقزر تارثلا لك نم هب جرخأو اهتوم دعب ّضرألا هب ىتحأو ءاملا لزنأو نزملا قاسف «ةيضرألاو ةيوامسلا بابسألا

 يوحي يي يذلا وه « نيب مث مث ينتيمي يذلاوإ» 41١: ابدأ هسفن ىلإ هفاضأ نكلو هئاضقو هللا ردق نع ناك نإو هسفن ىلإ ضرملا كنسأ «نيفشي

 نارفغ ىلع ردقيال «نيذدلا َمْوَي يتئيِطَح يل رفعي نأ عمطأ يذلاوإ» :87 ديعُيو ءىدبُي يذلا وه ِهّنِإف ؛هاوس ٌدحأ كلذ ىلع ردقيال (ٌتيمُيو

 نم هلعجي نأو ةّوبنلا هّبر ُهَيْوُي نأ ميهاربإ نم لاوس اذهو «نيحلاصلاب ينقحلأو ًاَمْكُح ىل به ٌبر» :8. ءاشي امل لاعفلا وهو هللا اَلِإ بونذلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف نيحلاصلا

 مل هّنِإ ء هعفني ال ) : يلع لاق ؟ هعفان كلذ لهف نركسملا معطُيو « محرلا لصي ةيلهاجلا يف ناك ناعدج نبا ! هللا لوسر.اي ُتلق « ةشئاع نع ملسم حيحص يفو 47 : ةيآلا

 . 1١7/١1 ج يبطرقلا/ . « © نيّدلا َموي يتتيطخ يل ُرفْغا بر )» : أموي لقي



 يف قذِص ناسل يل لعجاوإل 4

 هايلة كو 0 «يدعب ًاليمج ًاركذ يل لعجاو «نيرخآلا

 ٍةَنَجةيرو نمو لحلو (ه7) ضرخألا ف ٍقدِصَناَسِل ل لَعَجَلَو و أ وعلا لا

 ل ةرخألا يفو يدعب ليمحلاركذلا ءاق ايد
 بلش قمل 1 0 ن م نوب لول امعقنيال 2 مى 9 وع 3 اضل نب دل يل ريغ

 واطي 6: نطق نأو ها ميلس نع الإ هيبأل مهاريإ ٌرافغتسا ناكاموو# : : ىلاعت

 ةنع عجر 5 اذهو قيآلا مات هّدَعو ةدعوم

 :/م8ا/ هلل ودع هنأ هل نسبت نيح] ميهاربإ
 ممم وع لون 0 9

 1 هُوَ 120111 يبزخا نم م ينرجأ ونت 6 عب ينزخئالوإ»

 1-25 52 , ولو هلام هللا باذع نم لا فيل «نوُتبالو
 يقاس َّى 0 ل - ناميإلا الإ عفنيالو ًابهذ ضرألا ءلمب ىدتفا

 انلضأ امو (7) َنيِلْلا ري مْكوُض د ٍنيمِلطََص  «ملس بلقب هلل ىأ نم الا» :44 ذا
 4٠: قافنلاو سندلاو كريشلا نم ملاس
 09 مجٍوصالر َنوِمَس الا ) ةرئيتننلا ال ثيندأو تبق «نيقملل ةنحلا تفلزأوإ»

 ير

 َن كامو هي للكِلَذ فن تنم ا نم نوكَسف ةرك ان نول 70 ٍتزربوإ» ١ ةئيزم ةفرخزم اهلهأ نم
 1 هوم رك امنع تشكو ُترِهظُأ «نيواغلل مججلا

 51 9 رِبحار يع لاَوُط َكيَرَنإَو 9 ا ١ مك متنكام نيأ مهل ليقوإ» :؟
 69 نر 12 ع 4 تس اي مسكام نيأ :ًاخيبوتو ًاعيرقت اهلهأل
 ديل ن الا حونرهوخ أمهَلاَقْدِإ (© َنِلَس رمل هرملا جيون موق له هللا نود نم :4* ؟«نودببعت

 ام 7 نوُعبطَاَو هس اونا (3) 0 يمل وسر كلّف يقلا ةحلآلا تسيل «نورصتني وأ مكنورصني
 ائيش مويلا مكنع ينغتل هللا نود نم اهوّتدبع

 اف 6 9 يللا نملة مه اهيف اوُبِكبكفإط :4 4 اهسفن نع عفدنالو
 عم سك و هوك هس انصأو مه] ايف اًوَوَه 4نوؤاغلاو

 ا 9 نوعي بزعل نوعجأ سيل ةوثجول 0 ١

 مايد ايف مهو ولاقإل 55 مهرخخا نع اهيف اوقلأ

 يفل اتك نإ هللاتإ» :37 4نوّمِصتخي

 اموإ» :94 نييّلاعلا ٌبر ٌرمأ ٌعاطُي اك ًاعاطم كرمأ لعجن «نيهلاعلا ٌبرب مكيّوَسُن ذل :3/ اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لوقي «نيبم ٍلالض
 ءانل عفشي بيرق © م هَح قيدضالو# : ٠١ ٠١ ةكئالملا نم 4نيعفاش نم انلامفإل : ٠١ ٍنومرجلا الإ كلذ ىلإ انعدام «نوُمرما الإ ان

 ايف.هللا ةعاطب اولمعيل ايندلا ىلإ اوُدَري نأ نوتمتي مهنأ كلذو «نينمؤملا نم َنوكنف ٌةّرك انل نأ ولفإل : ٠7 ٠١ عفش ًاحلاص ناك اذإ ميمحلا نأ
 ةججاحم يف َنِإ «نينمؤم مهرتكأ ناكامو ةيآل كلذ يف َنإإط : ٠ ٠١ نوُيذاكل مهّنإو هنع اوُهنام ىلإ اوُداعل اوُدر ول مهنأ ملعي ىلاعت هللاو «نوُمُعَي

 مون ٌموق تَيّذكإ» : ٠٠ ٠١ 4«محرلا زيزعلا َوُهَل كّبر ناو : ٠ ٠١6 4 هللا الإ هلإال نأ ىلع ةّيلج ةحضاو ةمالع يأ ةيآل ديحوتلا يف هموقل ميهاربإ

 ؟«نوقتت لأ ٌحون مهوخأ مه لاق ذإإ) : ٠١5 [لسرلا بذك دقف ًالوسر بذك نم نأ ىلع لدي انه عمجلا ظفلو ءأحون اوبّذك مه] نيلسرملا

 هيلع مكلأسأ اموإل : ٠١ 8 «(نوُعيطأو هللا اوقتافإ : ٠8 ٠١ هب هللا ينعب ايف «نيمأ لوسر مكل ينإ : /٠١1 هريغ مكتدابع يف هللا نوفاحت الأ

 «نوغيطأو هللا اوقتافإب : ١١١ هللا دنع كلذ باوث رخّدأ لب مكل يحصن ىلع ءازج مكنم بلطأال «نيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ ْنِإ رجأ نم

 .؟نيلذرألا ءالؤبب كلذ يف ىَسأتنو كعبتنالو كل نمؤنال «نولَّذرألا كعبتاو كل ُنِم ؤنأ اولاقإل : ١١١ مكل يحصن يف

 أ َىََدَأَو
 اوقت

 . [ بيع لك نم ٌةميلس بنذ لك نم ةيلاخ اهلثم يأ ] ريطلا ةذكفأ لثم مهثدقأ م ماوقأ ةّئما لخدي ١ : لى ةريره بأ ثيدح نم ملسم حيحص ينو 8 : ةيآلا

 نع لفاغ وهو « « ريخلا ىلع عبط يذلا وه انه هلبألا : يرهزألا لاق . يصاعم نع ُهَبلا : يأ ؛ ُهَّلُلا ةّئما لهأ رتكأ 000 اليم هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 .7١6/1١31ج يبطرقلا/ . ساّئلاب ّنظلا نسحو رودصلا ةمالس مهيلع تبلغ نيذلا مه ُهَلبلا : يبتقلا لاقو . هفرعي ال رشلا
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 تبدي 9 بتل رمْلاَوَمَل يرن يؤم ا

 21نإ( نوفا دوه مهو حط لاقذإ 7 َنيِلَسَرمْلادَع
 يا اونا © كلوت
 هدر لحب نوب ا( َنيِملَعْلا َرَلعاَل ع رجَكْنإِرجَْنِم
 09 هىئانق كعك سعة وذوتت ( نرغب

 © نرخبطأو هَل 7 راج مْفَطَحْفظَباَدِإَو
 8 ديرو أ 7 َنومَلَتاَمِيْدرَم ماى اوعَسأَو
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 «نولمعي اوناك امب يملعامو لاقل
 مهنم لبقأ نأ لع امّنِإو مهنع بيقنتلا ينمزليال

 الِإ مهباسج نإإل :117“ ياّيِإ مهقيدصت

 نأ نوملعت ول :يأ] «نورعشت ول يّبر ىلع
 [مهعئانصب مهومثييع امَل هللا ىلع مهباسح
 :يأ] «نيسمؤملا ٍدِراطب انأ اموإط 5
 انأ ْنِإإَل ©١١: [مملاغشأو مهاح ةساسخل
 ينعاطأ نمف ًاريذن تنعُب امْنِإ «نيبم ٌريذن الإ

 ًاعيضو وأ ًافيرش ناك ءاوس هنم انأو ينم ناك

 نِم َنَنوُحَتل حوناي هنت مل ْنِيَل اولاقإل
 ىلإ اناّيإ كتوعد نع ِهّنت ل نعل 4نيِموجرملا
 :مهيلع اعد كلذ دنعف ءكئَّمجَْرل كنيد

 4(ِنوُبَدك يبوق نإ بر لاق : ١و١ ال

 :تفلا] (أحتف مهتيبو ينيب ختفافإو : و04
 اك كلذوز «[مهنيبو ينيب مكحا :يأ ؛مكحلا

 «نينمؤملا ّنِم يعم نّمو ينجتوإ» [مهنم سكي
 ِكْلَْلا يف هعم نمو هانيجنأفإل : لدلحا
 :نوحشملاو [ةنيفسلا يف :يأ] ؟نوحشملا

 انقرغأ مثال ١7٠: جاوزألاو ةعتمألاب ءولمملا
 نيعمجأ مهلك ءرفك نمم #نيِقابلا ُدعب
 مهزنكأ ناكامو ةيآل كلذ يف نِإإلظ 5

 زيزعلا وه كبر نإوإ : ١١7 4نيسسؤُم
 «[نيلسرملا ٌداع تبّذكإ» هلق « محرلا

 برق فاقحألا نونكسي اوناكو دوه موق مهو

 لاق ذإ» ١١4 نها ةهج نم تومرضح
 نوفاخت الأ :يأ) «نوقت الأ ٌدوُه مهوخأ مه

 مكل ينإإ# : ١786 ؟[هريغ مكتدابع يف هللا

 : ١ "5 (يلإ هللا ه وأ ايف] «نيمأ ٌلوسر

 :1717 [هللا رمأ فز د هللا اوقتافإل
 ٌداوج دنع نونبي 4ةيآ عير لكب نوُبَتْأأل هللا دنع كلذ باوث رخّدأ 4نيملاعلا ٌبر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو
 نامزلل عيبضت اذهو ءةّرقلا راهظإو وهللاو بعللا دّرم لب هيلإ جايتحاللال «نوبعتإل ًاروهشم ارهاب ًالئاه ًامكح ًاناينُب ةعفترملا نكامألاو قرطلا
 دلما ناينبلاو ةدّيشملا جوربلا 4 َعِناَصم نوُذخعتوإل : ١15: [عفترملا ناكملا :ٌميرلاو] .كلذ مهيبن مهيلع ركنأ اذهو ةدئاف ريغ يف نادبألل باعتإو

 هللا اوقتافإ» : ١9 توربحلاو ةظلغلاو ٍةوقلاب مهقصي «نيرابج مشطب ممشطب اذإوإ» : ١٠ ًادبأ اهيف اوُميِقت يكل «نوُدلَت مكلعلا»

 لولو [تاريخلا نم مهملع هللا أ ام يمرحي] «وفلعت ام عمأ يذلا ل١ اوقتاوإل ضب مكلوسر اوُعيطأو مكبر اوُدبعا (نوُغيطأو

 «مظع موب َباذع مكيلع ٌفاخأ ينإإ» : ١١8 [مكيلع اهب لّضفتو كلذ رس :يأ] «نويُغو ٍتانجوإل : ١ 4 4نينبو ماعنأب ؟ ّدمألم
 :نأ مهيهرو مهبغرو مهرذنأو مهرذح امدعب دوه موق باوج ناكف : "5 مييف عفن امف بيهرتلاو بيغرتلاب هللا ىلإ مهاعدف «متفلاخو ميذك نإ

 .هيلع نحن اًمع عجرنال «نيظعاولا نم نكت مل مأ ٌتظعوأ انيلع ٌءاوس اوُلاقإط

 . عئانصلاو فّرحلاب ال ناميإلاب رابتعالاو , ناميإلا ىلإ مهوعدأ نأ تفلك امّنِإ . مهلامعأب ملعلا فّلكأ مل يأ + نوملعي امب يملع امو : ينعملاو ١١1 : ةيآلا

 ذوعأ ين َّمهّللا «تامملاو اًيحْسْلا ةنتف نم كب ٌدوعأو لاجل حيسملا ةنتف نم كب ٌدوعأو ءربقلا باذع نم كب ُدوعأ يّنإ مهّللا» :ةالصلا يف وعدي هَ هللا لوسر ناك 4 :ةيآلا

 ./؟7؟/بيطلا لباولا/هيلع قفتم «مّرْفْلاَو مثلا نم كب

 7١77/1١ج يبطرقلا/ . مهنم اورخستف ةلباسلا ىلع اوفرشتو « نوثبعتو اهب نوبعلت أمّلع ةيآ عفترم ناكم لكب نونبت : يأ ١74 : ةيآلا



 :نوُنعي (َنيلّوَألا قل الإ اذه ْنِإإب : ٠"
 ءابالا نم نيلوالا نيد وه هيلع مه امو مهنيد

 وأ اوشاع 6 شيعن مهل نوعبات نحنو دادجألاو
 :اولاق اذهلو داعم الو ثعب الو ءاوتام 5 توم

 8"١: 4نيبَّذدعمب نحن امو
 ىلع او ٌرمتسا «مهاسكلهأف هوُبَدَكْفط

 يف نإ هللا مهكلهأف دوه هللا قب بيذكت
 ملسأ] © نينم ْوُم مُهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ

 كبر ناو ١4٠: [مهقاب كلهو مهّضعب
 ٌدوُق تبَّذكاط 4١ ١: 4محرلا زيزعلا وه

 ةنيدم نونكسي ًابرع اوناك ءال وهو 4نيلّسرملا
 ماشلا دالبو ىرقلا ٍداو نيب يتلا رجلا

 لأ ٌحِلاَص مُهْوَحَأ مف لاق ذإ» ١4

 هدحو هللاهدابع ىلإ مهيبن مهاعدف ؟4نروقتت

 4« نيمأ لوسر مكل ينإإ» ١: 4 "لكيرش ال
 :144 :مهل لاقف ىوُيَّذكو هيلع اْوَبَأف
 امو :4١ه ك4يِنوُعيطَأو هللا اوقتافإ»
 يغتيي ال هنأ مهربخأ رجأ نم هيلع مكلأسأ

 بر ىلع الإ ٍيرجمأ نإإل مهنم ًارجأ مهتوعدب

 :لاتف مهملع هللا َءالا مهركذ مث «4نيملاعلا

 «نيِببآ اَنُماَه ام يف نوكرتنأإل : ١45
 معنأب مهرك ذو مب حت نأ هللا مقِن مهرّذح

 فه 2١ قازرألا نم نم مهقزر اهف هللا

 لت عوُرُرو# ١48: 4«ٍنويُعو ٍتاتج
 بطلا :ميطحلاو .رقلا ريثك 4 ميه اهغلط
 اتويب لابحلا نم نوثجتتوإ» ١: 49 نّيللا

 اوناك «نيرشأ نيهرش نيقذاح 4«نيهراف
 َرَسأ لابجلا يف ةتوحنملا تويبلا كلت نوذختي
 اوُنبقأ «نوُعيطأو هللا اوقتافإ : ١6٠ ًارطبو

 نيذلا)» : ١6 4 نيِفرسمْلا رمأ اوُعيطت الوإ» ١8١: مكقزرو مكقلخ يذلا مكبر ةدابع نم ةرخآلاو ايندلا يف مكيلع هعفن دوعي ام. ىلع
 نم َتنأ امنإ اولاقإ» ١: 87" قحلا ةفلاخمو رفكلاو كرشلا ىلإ مهل ةاعدلا مهءاربكو مهءاسؤر ينعي «نوحِلصُي الو ضرألا يف نوُدِسْفُي

 فيك 4نيقداصلا نم تنك ْنإ ٍةيآب ِتأف التم ٌرشب الإ نأ امإ» : ١6 مهّبر ةدابع ىلإ مهاعد نيح حلاص مهتيبنل مهباوج اذه «نيرّحسملا
 ةرخص ىلإ اوراشأو «ءارشع ةقان ةرخصلا هذه نم نآلا مه جرخُي نأ هنم اوُبلطو «ةقدص اوُملعيل اهب مههأي ةيآ هيلع اوحرتقا مث ؟اننوُد كيلإ ىحسوأ

 ٌبرُش اهل هللا ةقان هذه لاقإل : ١ ه8 ءارشع ةقان نع ةرخصلا ترطفناف «لجو رع هللا اعد مث ىلصف مالسلا هيلع حلاص هللا يبن ماقف «مهدنع

 نإ هللا ةمقن مهّرّدحف #مظع موي ُباذع ْمُكَدخأيف ءوُسب اهوُسَمت الوإ» : ١هك ًاموي متنأ هنوُدرتو ًاموي ؟ ءام ُدِرت «مولعم موي ُبرُص مكلو

 اوُحبصأف اهورقعفإل : ١81 اهلتق ىلع الات دمألا مهيلع لاط اًملف ءايرو ًابرش اهنبلب نوُعفتنيو «برشتو لكأت ًانيح ةقانلا تثكمف «ءوسب اهوُباصأ

 رمألا نم مهانأو اهلحم نم بولقلا تعلتقا ةميظع ةحيص مهتءاجو ًاديدش ًالازلز ْتَلِْلُر ميضرأ نأ وهو «باذعلا م مُهذخأفإل ١: 68 4نيمدان

 مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف ْنِإظ نيثاج مهرايد يف اوُحبصأو نوبستحي اوُثوكي مل ام

 ,صعي نمو «ينعاطأ دقف [داهنملا يف ةيرّسلار ريمأ] ريمألا ْعَّطُي ْنَمو هللا ىصع دقف يناصع نمو للا عاطأ دقف ينعاطأ ْنَم» : هناكَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع ١ه٠ :ةيألا

 ./907/نيحلاصلا ضاير/هيلع قفتم (يناَصَع دقف ريمألا

 . باذعلا ةنياعم دنع مدنلا مهعفني ملو اومدنو « موي لك يف ةمالعلا مهيلع ترهظف ثالث مهرظنأ هنأ كلذو « باذعلاب اونقيأ ال اهرقع ىلع يأ 4 نيمدان اوحبصأ اف ١ها/ : ةيآلا

 . 7١/71ج يبطرقلا/ . اوُبوُني مل مهّنأل مدنلا مهعفني مل
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 طول «نيِلّسرملا طول ُموق ْتَيَّذكل : ا
 مالسلا امهيلع لياخلا مههاربإ يخأ نبا وه

 ذإ» 1١5١ ٍموُدَس ىلإ هلسرأ دق هلل ناكو وسال 06 4 َلاقْدإ ل م موو ١ هو هه

 ع5 «نوقتت الأ طوُل مهرخأ مهل لاق الأ وأ مهو 0 ناهي نيإسرمل لمولم تبذك
 1 وو ورومم يح ف 5 رول لس تر

 عدلا ىلإ مهاعدف نبأ لوسر مكل ينإط ١ 10779 نوعي هنو © نيل لوس مَلنِإ 9
 مهابنو ىل كيرشال هّدحو هوٌدبعي نأ لجو 00 ا ا 00 12 6

 هوُعدتبا دق اوناكام باكتراو هللا ةيصعم نع 9 تبيتصلا ترحل نر يد ل
 ىلإ قئالخلا نم ّدحأ مهقبسي ملام ملاعلا يف مكي قل 52001000 ماس
 1 ديو 09 نم (
 :1557* ثانإلا نود روكذلا نايتإ نم هلعف رك َقأَح 0 8 890 نيل انيداركدنونأتأ

 :154 نوف يطأو هللا وقتافإل طوي حس ديلان تاق خلي لب ورم
 الإ ّيرْجأ نإ رجأ نم هيلع مكلاسأاموإ» وجص هه سرس
 نع هللا يبن مُهاَهَن مث ««نيملاعلا بر ىلع 9 اعل نُمدلَمَعِل ْقِإَلاَف () م َنيورْخَمْلا نمنح

 :لاقف روكذلا نايشغو شحاوفلا باكترا 1 م ا و
 0 2 دع 007 ناعما هلمحتفإإ ( ولَمعِباَمِم

 !؟4نيملاعلا نم ناركذلا نوتاتألإ»و : "ه 0 هلأ 7 دارك ٍلْمَأَ و قنبر

 نم مكبر مكل قلخام نورذتوإ» 5 ارم يحتل رمد م7 تريلا ف اروْجَعل
 يتاللا مهئاسن نايتإ ىلإ مهدشرأ « مكجاوزأ وقس 54 21222

 «نوذاع موق متنأ لبإ» ممل هل يفلح مك كأَمويلَكِلَد فن7 َسرَدَسْلاَرطَم نس فار
 نم ٌنَدوُحَدل طولاب هت مل نيل اولاقإو : ١1 دلت تنك هميم كنا نيف تت ل َنِيَل اولاق

 نيب نم كيفنن اننأ :هل مهباوج «نيجَرخْلا 2 20

 هيف مهاّسع نوُعِدتريال مِهّنَأ ىأر املف ءانرهظأ 0 نوقئئال أَبي هش 180 هيسلاك 26
 نم مُكِلَمَعل ينإ لاقإ» :1548 :مهنم أربت 2 ف يس 7 2و أ

 مث مكتم ءيرب يّنإو ءنيضغبلا «نيِلاَقلا 160 نومي 0

 لو نم ترج + ده داح + كري 0 03 نيكي
 «نيعمجأ ُهلهأو ُه ةانيجسفإل : ١7١ «4نولمعي ملم 7 ٍبرلع ايماني

 يهو «نيرباغلا يف از رجع الإ» : ١ا/ا " قمل ساق أ ذز ()) ندريخُل نمو

 عم ثكلهف تيقب ٍءوس ٌروجع تناكو هما 0 ل 0 20 1 2001

 «نيرخآلا انْرمد مو وا اهموق َنيِرِسْفَم ضر يقاوثعت و ع - "نس اوسحبت الو

 ٌرطم ًءاسف ارطم مهيلع انرطمأوإ» : في 3-5
 «ةيآل كلذ يف نإ : ١4 «نيرّدعلا

 لابج ةيحانب روغلا دالبب ة ةروهشم يهو ةثيبحخ ةنتنم ةريجحب مهتيرق ناكم :يأ اهناكم لعجو «ىلاعت هللا اهكلهأ يتلا [مودس موق ةصق يف :يأ]

 ةيآل كلذ ف نإ ,"”[ءايحألا هيف شيعتال ثيبخ هؤام تيما رحبلاب مويلا فرعيام وهو] «كبوشلاو كركلا دالب نيبو ابنيب «سدقملا تيب

 هئادعأل رهاقلا وه :يأ] «ميحرلا زيزعلا وه َكّير نإو» : ١/86 [ةاتنباو طول تيب الإ ٌنِمْؤم ايف نكي مل :يأ] 4نينمؤم مهرثكأ ناكامو

 ةرجش نودبحي اوناك © نوقتت الأ ٌبيعش مهل لاق ذإ» : ١إلال نيْدَم َلهأ مهو «نيلسرملا ةكيألا ٌباحصأ بكل: ١ 117/5 [هئايلوأب ميحرلا

 نإ رجأ نم هيلع مكلاسأاموإ : ١8٠١ «(ٍنوُغيطأو هللا اوقتافإل :8 «نبمأ لوسر مكل ينإإل 6 :مهلل لاقف هوُب ذ «ةكيألا اهل لاقي
 ليكلا اًوُقْوَأل : 141 ,لجو رع هللا نب كلذ ٌباوث بلطي امّنِإو ؛مبنم ًارجأ مهتوعدب يغتبيال هّنأ مهربخأ 4مل بر ىلع الإ يرْجأ

 اوُسَحبتالو مهل ليكلا اولّمكف ساّنلل متعفد اذإ :يأ ؛فيقطتلا نع مهابنو نازيملاو لايكملا ءافيإب مالسلا هيلع مهرمأ «نيِريمخملا نم ” اوثوكتالو
 :9 م8" [لدعلاب هيف اوُنز :يأ] نابقلاو نازيملا وه :ساطسقلا 4 مقتسملا ساطسقلاب اونزوإ» : ام" ًايفاو ًامات ةوذخأتو ًاصقان مهوطعتف ليكلا

 .قيرطلا عطق ينعي «نيِدِسْفُم ضرألا يف اوثعتالوإ مهّلاومأ مهوٌصقنتال «مهءايشأ ساثلا اوُسَحتالوإ»

 ليتل

 . رجحلا ةروس نم /// ةيآلا ريسفت رظنا (1)

 اًملف « اهتحت اهتمت اوُلظتساف ةباحس مهيلع هللا لسرأف « رجشلاو ةضيغلا ىلإ اوُمضناف - ٌرحلا مهباصأ نيح ينعي  ةكيألا باحصأ جرخ : كاححّضلا نع ريبج نبا لاق 1075 : ةيآلا

 . ١358/١ 5ج يبطرقلا/ . كلذ يف ةغللا لهأ نيب فالح الو . رجشلاو ةضيغلا ةكيألاو . اوق رخأ اهتحت اولماكت



 ةّلبجلاو ْمُكَقَلَح يذلا اوُقئاو» : م4

 مهقلخ يذلا هللا ّسأب مهفّوخُي «(نيلّوألا
 «نيلّوألا ةليحلاو» لئاوألا مهّءابأ قلحخو
 َنِم تنأ امنإ اولاقإل : 1١ه نيلّوألا قلخلا

 تياجأ ام لشم «نيروحسملا نم «نيرحَسملا
 ٌرشب الإ َتنأاموإ» : 5 :اهلوسر دوم
 دمعتي «نييذاكلا َنِمَل َكُظن نِإو اًنأفنم

 انيلع طقسأف» :41١ا/ هلوقت ايف بذكلا

 نإإط ءامسلا نم ًابناج «ءاهملا نم ًافَسك
 ءالؤه لاق اذكه «نيقداصلا نم تنك

 امب ملعأ يّبر لاقإل ١: 88 !؟ةلهجلا رافكلا
 نوقحتست مثك نإف مكب ملعأ هللا 4نولوُقي
 :189 مكل رماظ ريغ وهو هب مازاج كلذ

 «لُظلا موي باذع مُهّدخأف ُةرُبَدكفط

 نم هولأسام سنج نم اذهو مهب عقو اذكه

 لعج ىلاعت هللا نإف ؛مهيلع ٍفَسكلا طاقسإ
 , رح مهباصأ نأ دعب مهتلظأ ةباحس مهتبوقع

 موك اراسجا امل وأ ةعبس ةئ عع

 نم ًارَرَش ينم مولع ىلاعت هللا لسرأ اهتحت
 3 ضرألا مم تفجرو ًايظع اه و

 لاق اذهلو مهحاورأ تقهزأ ةميظع ٌةحيص
 *« مظع موي ٌباذع ناك هنإ» :ىلاعت

 مهرثكأ ناكامو ةيآل كلذ يف نإإ : لا

 «(زيزعلا َرُهَل َكّبر نوط 15١: «نينمؤم
 هداعب «محرلا» نيرفاكلا نم هماقتنا يف

 بر ليرتعل هنإوإ : ١97 نيسؤملا
 هاحوأو كيلع هللا ملزنأ «نارقلا 4نيسوّلاعلا

 وهو «(نيمألا ٌحوُرلا هب لزنإ» ١: 97 كيلإ
 كبلق ىلعإل : 1١94 مالسلا هيلع ليربج

 هبرذنتل « «صقنلاو ةدايزلا نم ًاملاس دمحاي 4كبلق ىلعإ» ىلعألا الملا يف عاطم هللا نع ةناكم وذ ٌنيمأ ميرك كلم هب لزن «نيريذدلا َنِم َنوكتل

 ًابقم رذعلل ًاحضاو ًانّيِب نوكيل ؛حيصفلا يبرعلا ناسّلاب هانلزنأ نآرقلا اذه «نيبم يبرع ٍناسلبإل اوه هبّذكو هفلاخ نم ىلع هتمقنو هللا أ

 بتك يف دوجوم نارقلا اذه (نيِلَوألا ري يقل هنإوإ» : ١95 هموقل يبن لك ّمجرت مث «ةيبرعلاب الإ يحو لتي م :يروثلا ٌنايفس لاقو .ةجبحلل

 ينب ًءاملع ُهَملعي نأ ةيآ مه نكي ملوأ» : ١ ؟ا/ [ليجنإلاو ةاروتلا نم هثيدحو رهدلا ميدق يف هب اورّشب نيذلا مهتايبنأ نع ةروثأملا نيود

 وعي نيذلاو» مهلكاش نّمو مهنم هكردأ نّسع يبمرافلا ناملسو مالس نب هللا دبعك (ليئارسإ
 اذه مهدانعو شيرق رفك نع رابخإ اذهو «نينْؤُم هب اوناكام مع أرق : ١99 مجاعألا نم لجر ىلع نارقلا لزن ول 4نيدجغألا ضعب

 «ملألا ٌباذعلا اوري ىتحإل ّقحلاب يهب نوُنمْوُي لال ١ ٠ ١ «نيمرجما بولق يفإ» ٌرفكلاو بيذكتلا انكلس 4ةانكلس كلذكإل : ٠" نآرقلا

 نيح نوتمتي «نوُرَطَنُم ُنُن له اوُلوُقيف : 7” ٠ [باذعلا نايتإب] «نورعشيال مهو ةتغب ْمُهَيتأيفل : 737 مهُترذعم نيملاظلا عفنيال ثيح
 اوناك مهّنإف مهل ًاديدبعو مهملع ًاراكنإ ؟( نوُلجعتسي انباَدَعِبفأل : :7 ٠١4 هللا ةعاطب مهمعز يف اولمعيل ًاليلق اوُرظنَأ ول نأ ٌباذعلا نوولهاشُي

 اوناكام مهءاج مثال : 7” ٠5 نامزلا نم 4نينس مهانعتم ْنِإ َتَْأَرْفْألم :7 ١ © :ىلاعت لاق مث .هللا باذعب انتثا: ًاداعبتساو ًابيذكت لوسرلل نولوقي

 يقل
 سس نا 23 حرص رس ى للي _ 1

 تنأ نإ أول ان 09 َنيلَرَدَ اةلبجلاو ىزْلَأاوَعَتَأَو
 020 20 ال اس ف > نو مس د سس ل رج هس د

 َنَمَل كدت ناو اَندَه رسال |تنأ امو 0 َنرَكَسْلاَس م

 تدك ء املاك طَقْسَأم 07 َنييزَكْلا

 ودكم (7) َنوَُمَحتاميِملَع قردان َنِوِدَصلاَِم
 9 ريَعوَيَب دعدوعه
 َوُه كين نيِنم 25 َت موديل كلذ يف

 0 سا سم روص ن 2

 مور هيدر (7) نبيع توليه (©) 0 ْميليعْل
 مويا عك كك و ذل 7

 ةملعينأ هل كيلوا (7) نيلوأل ارز ىلوَتإَو9 نيب
 0 نيج ضع لع هنلَرولَو ()) لب رسب أوم

 ُهككْلَس َكلَدك) تيمؤم وبكم مِهييعوأَرَمَ
 بارع وَريَقَح وي ومْؤَمال (7) «<تيمرجملاٍ ولف يف
 اوتصا) تولغقتيالض ودمعي م 07 ميل
 َتيَنفَأ ه9 09 َنوُلِجْعَتَسِإَدَعِبفأ 9 7) نورظنم نحلم 7

 3 وذوي وفك اَممُهَداَجَم 7 69 َنيِس مهم

 نضيع

0 

 !؟مينلا نم هيف اوناكام مهنع يددجي ءيش يأ هللا ٌرمأ مهءاج مث 4نوُدعوُي

 لباولا/ 5089 مقر ملسم هاور «كطخس عيمج نمو «كقتمقن ٍةءاجُف نمو «كتيفاع لّوحتو كمعن لاوز نم كب ذوعأ يّنِإ ٌمهللا» :هْيَع يبنلا ءاعد نم ناك 7٠ 4 :ةيآلا

 ./ 9 /بيطلا

 ىلع ٌةانلزنأ ولوإط ١: 9/88 4ّيمألا ّيبنلا لوسرلا ن



 ماكس مر سابو

 ايلا لو

 ص

 !ٍةّيرقنماتكلهأ امو ((7) توحسميأوناكاَممَهنَعصَأَم

 وال
 ه0 تيتو قام يلي

 وفرح االله( ور رم عمل

 َضِنْخْلَو 9 َيَقألاَكئَريْسَعْرِذَلَو 7 َنيَرَعمْلاَ
 لوس تؤ متسارع

 م2120 -آ1آ2 رج لس را ل حس لس

 19 ريتا يعل الع و و 5 َنوُلَمَحتاَمَمٌَقِرب

 ول ؛َنوُعَتَمُي اوناكام مهنع ىتغأامإل :؟
 مهءاج مث لاط نإو نامزلا نم ةهرب مهانرخأ
 3١/8: !؟مبنع يدجُي ءيبش يأ هللا رمأ

 اذه 4«نوُرِذَنُم اه لإ ةيرق نم انكلهأ اموإ»

 ةَمأ كلهأام هنأ هقلخ يف هناحبس هلدع نم

 لسرلا ةثعبب مملإ راذعإالا دعب الإ مألا نم

 ىّتح َنيبَّذعم انك امو :ىلاعت لاق ام « «مملإ

 :يأت «ىَرْك ذا :5.89 «ًالوسر ٌثعبن

 يف :يأ) «نيملاظ اتكاموإل [مهُركذُي
 انراذنإو مهيلع ةجحلا انمدق ثيح مبيذعت

 «نيطايشلا هب تلّونتاموط 5١١: ممهلإ
 هيتايال يذلا زيزعلا هباتك نع ىلاعت ربخُي

 نم ليزعت هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا
 هنيبف ٌٍيدهو رون نارقلا اذه ْنأ ؛ديمح ميكح

 نم ْنأل ؛ ؛ةميظع ةافانم نيطايشلا نيبو

 ال

 يَسلاوهَ لحال رد د

 منتي مدس ف كبت اول عوف نيكي
 لاق اذهلو «دابعلا لالضإو داسفلا مهاياجس 2 200- 72 2 امشي لَه 5 تر

 مهل يِغبياموط :511 :ىلاعت قعلزت (5) نيطنشلاَلَراننمَلع ناله [ز) ميلعل ' 2 /

 رلزعمب مهلأ ىلاعت ربخأ مث 4نويطتسيامو © كلبك لخل انقلب © ِرِيأوَدأ 1
 مهناط : ١١ هلوزن لاح نارقلا عاتسا نع 6 هع ه2

 ثُم ءامسلا ّنأل «نوُلوُزعمل عمسلا نع 0 ءارعشلاو
 نيذ اكل بر عالم قل وميهي سلخ ملف هنارقلا لان ةّدُم يف ًاديدش اسرح 5 "3 01 000 معو عع ج7

 هديياتو هعرشل هظفحو ىهدابعب هللا ةمحر نم نوادر ضننأو |ريك أو 26 5 ١ عو اونمأع 0 2 م 9 رج اساب كس أ ل2 أ ا

 ّرخآ اهإ هللا عم عذتالفإ» : “#١١ هلوسرل 711 31 ع وأ

 هدابع ىلاعت رمأي «نيبَّذَعْملا نم ّنوكتف 67 نوفي لَفمَىَأ 50 ديو ول اَمِرْيي
 نم نأ ربخ ربخأو هل كيرشال هدحو هتدابعب 0 0 39 م 2 | 2:1 1

 هيلع هللا ىلص هلوسرل لاق مث ُكَبَذَع هب كرشأ ا للملا رك 1
 كتريفمم زذنأو» : ١1 ةملسو هلاو مايد

 ةئاميإ ! الإ مهنم ًادحأ صْلخُيال هّنأو «نيبرقألا

 نإفإب : ١١5 نينمؤملا نم هللا دابع نم هعبتا نمل هاج نّيلُي نأ ىلاعت هرمأ 4نينمؤملا َنِم + َكَعبتا نَمِل كحاب ضفخاوإل : ١١8 لجو ّزع هّبرب

 اوُدِقْنُأ شيرق رشعماي» :لاقف ٌصخو ّمعف ءًاشيرق ملسو هلآو هيلعهللا لص هللا لوسر اعد ةيالا هذه ثلرن اك 4نولمعت ان ٍيِرَب ينإ لَقف َكْوَصَع

 هللا نم مكل كلمأال هللاو ينإف ؛راتلا َنِم ِكَسفن يِذقنأ دمحم ُثنب ةمطافاي .. .راّثلا نمي مكسفنأ اوُذِقنَأ مشاه ينب رشعماي .. .راثلا َّنِب مكّسفنأ

 كرومأ عيمج يف «ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتوإل : ١11 [ًئيش هللا نم مكنع ينغألو ايندلا يف مكلصأ :يأ] «اهلألبب اهّلبأس ًامحر مكل نأ الإ ايش

 0 [نيلصملا ين] عمجلا يف «نيدجاسلا يف َكَبقتوإ : ١١9 كب نَدْنُم وه «مّوقت نيح َكاَرَي يذلا : 11/4 كرصانو كظفاح هّنإف

 ىلع 4منأ كافأ لك ىلع ُلّزَتتل : 7 ؟4نيطايشلا ُلّرَنَت نم ىلع مكمتنأ لهإل : "1 مهعاكرجب «ميلعلاإ» هدابع لاوقأل غيمسلا وه هَنإإط

 اهنوقلي مث ةبذك ةئام اهعم نوديزيف «بيغلا ملع نم ءاهسلا نم ٌممسلا نوقرتسي (عمسلا وَفي : ؟1" ةقَسفلا ةَنَهَكلا نم رجافلا بوذكلا

 ٍداو لك يف مهنأ رت مأ» :؟3:؟8 سنالا لالُص نم 4نوؤاغلا مم مُهْعَِسيإَم رافكلا «ءارعشلاوإ :77 4 4نوُبذاك مهرثكأوإ» مهئايلوأ ىلإ

 نيذلا الإ : 597 هيف نوُذكي مهوق "دك 4نوأعفيالام نولوقي مهنأوإ» ,”ظ“3ىى لطابب مذيو لطابب حدميو «مالكلا نم نف لك يف 4َنوُميهَي
 مهرعش ِق ك4ًاريثك هللا اوركذوإ» [مالسإلل مهرعشب ثورصتني نيذلا ةحاور نب هللا دبعو تباث نب ناسح لاثمأك] «4تاحلاصلا اوُلِمعو اوئما

 .ملاظ لكل [ٌديعوو ٌديدهت اذه يفو] رافكلا ءارعشلا «نوُبلَقني ٍبَلَقنُم يأ اوُملَظ نيذلا ُملعيسو اوُمِلْظام دعب نمإ» قحلل اور صتناوإ»

 ./؟85/نيحلاصلا ضاير/ملسم هاور (دحأ ىلع ٌدحأ يغبيالو رلحأ ىلع ٌدحأ ٌرخفيال ىتح اوعضاوت نأ لإ ىحوأ هللا َنإ» :هَم هللا لوسر لاق :لاق ضايع نع ١18 :ةيآلا



 لمنلا ةروس ريسفت
 «نيبم باتكو نآرقلا ثايآ َكْلَب سطإ) ١:

 ةروس يف ةعطقملا فورحلا نع مالكلا مّدقت
 ةحضاو ةنيب نارقلا تايا هذه :(كلتإ» ةرقبلا

 لصحت امّْنِإ 4نينمؤملل ىرشبو ىدهو# :؟
 هعبّتاو هب نما ْنَمِل نارقلا نم ةراشبلاو ةيادهلا
 ةاكزلا نوتؤُيو ةالصلا َنوُميِقُي نيذلا# :*
 ةالصلا ّماقَأ «َنوُنِقوُي ْمُه ةرخآلاب مهو
 رادلاب َنقيأو ةضورفملا ةاكزلا ىئاو ةبوتكملا

 «(ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نإ :4 ةرخآلا

 مهل اتيزإ» اهعوقو نوّدعبتسيو اهب نوبذكي
 هيف مهام مهل اًنَّسح 4؛نوُهمعي مهف مهلامعأ
 ءمهلالض يف نوبمتي مهف مهّيغ يف مهل انددمو

 :8 ةرخآلا رادلا نم اُيَدكام ءازج اذهو

 ايندلا يف © باذعلا ءوس مهل نيذلا كتلوأ»»

 «نوُرَسخألا مه ةرخآلا يف مهوإ ةرخآلاو
 «كنإو» :5 [مهرفكي] مهَسفنأ نورسحي
 نُدَل نم نارقلاإ» ذحخاتل «ىقلتلإ» دمعاي

 «هيبنو هرمأ يف مكح دنع نم  ملع مكح
 قدصلا هريخف .اهريقحو اهليلج رومالاب ميلع

 هلهال ىبموم لاق ذإ» :ا/ لدعلا همكحو

 ىسوم راس نيح ركذا #«اران تسنا ينإ
 نم َسناف ليللا مالظ يف قيرطلا ٌلضأف هلهأب

 هلهأل لاقف ءججأت ًاران روطلا بناج

 سيق باهشب مكيتا وأ رخب اهنم مكيتاسإل

 اًملفإت :8 هب نوفدتست «َنولَطْضَت مكلعل

 نمو رانلا ِق نَم كِروُب نأ يدون اهءاج

 ًايظع ًالئاه ًارظنم ىأرو اهانأ اًملف «اهلوح

 ةرجش ف مرطضت راثلا اييلإ ىبتنا ثيح

 مث ةَرطُنو ةرضخ الإ ةرجشلا دادزتالو ًادقوت الإ راّثلا دادزتال ءارضخ

 كرا ارمرلاهزلا هو بل
 رْشو ىذه (ير) نيب ٍباَدحسَو ناءَفْلا تيا كَل بط

 عم لك مال ع دوم

 مشو زك رك َنوبؤيَو هَلَصلاَن ومقلي نوم
0/000 

 مطب ورحل اين وُسمْؤم ل ىدلانإ 0 َنوُمِقوب مهول

 ٍباَدَعْلأ وم سمك نياكه 0 معَ هَف قلع
 > رك سس

 نما فلاَض لل َكَنِإَو ان و َنورسحَتاْلا مه وخلا فمه

 كح اذا تشاء دولا ءومْلاَقْذِإ يل 0 وعون

 ملكك روُلْطَصتد كمي باكي أر َعَبنَم
 5 2 اس جل سس سس جس

 رو (َنحْبسواَهَلَوَحْنَمَوِر الا ف نَم كروب َىدوناَهءآَج

 ٌداَصعقار ايل 0ك يع هان ةناكوشتب )دع عل
 هم اس ل هع 8 و 0 ب 2

 نحال سوم بِقَعُي لو امدم لو ناجانأك رتبت اها رام

 دعاس َلَدبَمملظنماَلِإ() نوُلَسرمْلاَىَدَلفاَكياَلْؤِإ

 اضيع كيج ديو( مسوس وش

 دق قواك ومو نوع لإ تاي عض ٍفعوسِرعْنم
 ٌتيِرمرخِسساَد هولا ةَرصَبم اند مهتم (7)

 نضفي

 د يفإ» ٠ ًالألتت رمق ةعطق اهنأك ةعطاس ءاضيب كِءوُس ريغ نم ًءاضيب جرخت كبيج يف َكَدَي لخذأوإ» : ١ هيلع ُبوتي هللا نإف بات مث ءيش

 اتتايآ مهتءاج املفإ» *١: 4نيقساف ًاموق اوناك مهنإ هموقو نوعرف ىلإ كل ًاناهرب ٌنهلعجأو َّنِم كُدَيُؤ ء تايآ 7 نم ناتنث ناتاه 4ٍتايآ

 . نيرغاص اوبّلقناو اوبلغف مهرحسب هتضراعم اوُدارأو 4نيبُم ٌرحس اذه اوُلاقإ» ةحضاو ةنّيب ٌةرصبُم

 لمعو « راهنلا لبق ليللا لمع هيلإ عفري « هعفريو طسقلا ضفخج « ماني .نأ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ » : لَم هللا لوسر لاق : لاق ىسوم يبأ نع متاح ينأ نبا ىور 4 : ةيآلا
 . ”8//01ج ريثك نبا| . ملسم حيحص يف ثيدحلا لصأو « « هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول ء راَثلا وأ رونلا هباجحو « ليللا لبق راها

 حموتي رون يه رانلا كلتو .ءاهسلا. نانعب لصتم اهروُث اذإف مسأر عقر م -

 زيزعلا هللا هّبر وه هيجانُيو هبطاخُي يذلا نأ هملعأ «ميكحلا ز زيزعلا هللا انأ هنإ ىسومايإل : 8 ءاشيام لعفي يذلا 4نيملاعلا بر هللا ناحبسوإ»

 ُرتهع اهار اًملف كاصع ,قلأو# : ٠١ :ىلاعت لاقف ءيش لك ىلع رداقلا هنأ ىلع ًاحضاو ًاليلد هل ٌرهظُيل هدي نب هاصع يقلي نأ هّرمأ مث ؛ ءمكحلا

 ىلوإ» كلذ ىسوم َنياع املف « ًابارطضا هرثكأو ةكرح هعرسأ تاّيحلا نم ٌبرض : ٌناجلاو « ةلئاه ةميظع َةّيح لاحلا يف تبلقنا (ناج اهنأك

 ١١: ًالوسر كيفطصأ نأ ديرأ ينإف ىرت ام فختال 4(َنوُلَسرملا ٍّيَدَل فاخيال ينِإ فحتال ىسومايإل هقرف ةّدش نم تفتلي مل «بقعي مو ًاربذُم

 .لمع ىلع ناك نم نأ كلذو « ,#محر ٌروفغ ينإفإ» رشبلل ةميظع ةراشب هيفو « عطقنم ءاشتسا اذه ِءوُس كعب ًانسُح لّدب مث ْمَلَظ ْنَم الإإ»



 مهرمأ رهاظ يف اه اوُدحجوول : ١

 اهّنأ مهسفنأ يف اوملع 4 ْمُهَسفنأ اهنتقيتساوإ»
 اهودئاعو اهودحج نكلو هللا دنع نم قح 00 ا هوم 11110000 عرس سا

  قحلا عابتا نع ًارابكتسا كاَولعو ًاملظإ» هم سمو سس ا مي 0 و قير :واملظ اهتنقيتساو اهب اودحح

 ةبقاع ناك فيك ٌرظنافإ» :ىلاعت لاق اذهلو 296 لسو دوواد انيئاء دقلو ا | نييِيَقمْلاَةب أةَبِقلعْناك

 يف مهرمأ ةبقاع ناك فيك «نيدسفملا رجح ل و -_ 22 مص رف حس م ل سر

 .مهرخأ نع ٍمهقارغإو مهايإ هللا كالهإ (©) َنينمْؤمْلَا و ِداَبِعْم مرادك لع انلَصَف انلَّضف ىِذّل ا

 نوُبّذكملا اهيأ اورذحا : باطخلا ىوحفو _ رطل 1-0 ا 42000 و ٌلاَقَوَد 20 هم يع ب هس
 ريطلاَقِطنَماَنَمْلَع دو د ندمّملس

 ًادمحم نإ 2 مهّباصأام مكبيصي نأ دمحل نس اهي تو راس بززو
00 

 ا عاام نشحو 22 وجمل > 1 د 06 دحر نر >2 2

 هب معنأ اًمع ىملاعت ربخي «املع نايلسو َدُواَد م م مم و نجل 20000

 ىلع انلُْض يذلا 5 محلا ًالاقوإل ةليلجلا هوو 2 2 1 هو 0 000 0 1 | 0 00
 ةّربنلاو ماتلا ِكَلْماِب 6نينمؤملا ٍهدابع نم ريغك اع نا زتلا 00 تلاوات

 هم عوج م لد لم دو سرر ل حل تن
 نايلس َترَوَول : ١5 نيدلا يف ةلاسرلاو نورعش 0 0

 ساتلا اهيأاي لاقوؤب ةوبنلاو كلا يف كراد 5 م

 ل ا هدب نال مهرأ 2 1 010 هيا اس حس 1

 هل ٌرخخس ِهّنِإ ىتح « مظعلا نيكقلاو ماتلا كلملا صلة 2 ايلا كتمعن
 ناكو « تاقولخلا رئاسو ريطلاو نحجلاو سنالا َتنيحلبّصت ترحلبلا كد ٍداَبِعْفَكْليَمْحَس او

 ءاوهلا يف رويطلا بطاخيام نايلس مهفأ دق هللا عدو ء سل و د
 « اهفانصأ فالتخا ىلع تاناويحلا هب قطنتامو 0 َدُهَدَهْلا ىَرَأ آل اَم َلاَفَمَرْيََطلا دعمت

 ريف يطا يملا لصفا ره اه ّذإ»  2ٌتَصا َئيِركاَصدعْمَسَدْخَل © كب
 نم ُةُدوْنُج ناهلسل ٌرِشُحَوإي :117 انيلع هلل رسم سدس 7

 ينعي ؛ءالؤه هل عمج «ريطلاو ,سنالاو نحل قرم دكت © 079 نيب نطو 57
 ريطلاو « ةريبك ةمظعو ةببا يف مههف بكر ير 4 42
 مهفإل ءابتحنجأب فلظأ ( أ قوف © فيي انبي اََس نم ككَلَتْنِحو هب طحت طم هيث طحأ

 مدقتي الثل مهرخآ ىلع مهوأ ٌفكُي ؟نوُتَروُي 5
 ٌلعفي اك ٠ هل ةبترم يه يتلا هتلزنم نع ٌدحأ

 لفلا ىلع تفاخ «مكتكاسم اولخدا لف اهّيأاي ةلمث تلاقإل دونجلا نم هعم نمب « لمتلا ٍداو ىلع اْوَنأ اذإ ىتحإإ : ١8 مويلا كولملا

 نأ يبعزوأ بر لاقو اهلوق نم ًاكجاض مس مُستقل : 18 :اهنم كلذ مالسلا هيلع ناولس َمهفف «نورعشيال مهو ُةدودجو ناهلس مكتمطحيالإل

 كل مالسإلاب يدلاو ىلعو ّلع اب تنم يتلا كئمعت ركشأ نأ ينمهلأ «هاضرت ًاحاص لمعأ نأو ّيدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ٌركشأ
 ىلعألا قيفرلاو . كدابع نم نيحلاصلاب ينقحلأاف ينتيفوت اذإ ! «نيحلاصلا كدابع يف كيمحرب ينلخذ أول هبحتو هاضرت المع ّلمعأ نأو « كب ناميالاو

 م فرعيو ضرألا موت يف ءاملا ىلع مالسلا هيلع ناولس لدي ًاسدنهم دهدملا ناكو «(دُهذُا ىرأال يلام لاقف ريطلا دقفتوإ# : ٠" كئايلوأ نم

 نم ةالفب اموي نايلس لزنف .هرارق نم َءملا طبنتسي ىتح ناكملا كلذ اورفحف اجلا ُنايلس ّرمأ هيلع مهد اذإف « ضرألا هجو نم ِِْعُب ةحاسم

 4ًاديدش ًاباذع ُهَتِبَدَعألا» 3١: ؟رضحي ملف باغ مأ يرصب هأطخأ ؟4نيبئاغلا نم َناك مأ َدُهْدُا ىَرأال يلام لاقفإل َدُهدُلا دّقفتف ضرألا

 لاقف ءاج مث ًأريسي باغ «ديعب ريغ دهدهلا «ٌتكمفإ» : 737 حضاو رذعب «نيبم ناطلسب يتيتأيلوأإ» هلتقأ 4هتحذألوأإ» هشير فتن ينعي

 .نيهلا كولم مهو ءريمج مه :ًابسو .نيقيلا ٌقح ٍقدص ربخب 4نيقي بنب أبس نم َكُتتجوإلل كدونجالو ٌتنأ وب طحت ملا ٌتطحأإب :ناهلسل

 ىف 8

 ع 0 8ع م20 2. ع م 0 2 هلبالص

 ةلهغ كتصرق نإ يفأ : هيلإ هللا ىحوأف, . تقر اف لفلا ةيرقب رمأف « ةل ءايبنألا نم اّيبن تصرق » : لاق هُديَع يبنلا نع ةريره يبأ نع ملسم دنع حيحصلا يف تبث دقو 19 : ةيآلا
 ٠859/5 ج ريثك نبا/ «!؟ ةدحاو ةلمغ الهف « ع خّبْسُي مألا نم َةّمأ ٌتكلهأ

 751 /7ج ريثك نبا/ . دّرّصلاو ء دهدهلاو ةلحنلاو ةلفلا : ٌباودلا نم عبرأ نع هم يبنلا ىبم : لاق ةريره يبأ نع دواد وبأو حيحص دانسإب دمحأ مامالا ىور ؟ ٠ : ةيآلا



 يهو «مهكله ًةأرما ُثدجو ينإإ»
 نِهلا ىلع ةكلمم تيب نم تناك سيقلب

 ايندلا عاتم نم 4ءيش لك نم تيت تيتوأوإ»

 شرع اهوو» نكمتملا كلملا هيلإ جاتحي اَمِم

 لئاه مظع هيلع سلجت ريرس : ينعي مظع
 اهتدجوإل :7؟ 85 رهاوجلاو بهذلاب فرخزم

 هللا ٍنوُذ نم سمشلل نودجسي اهموقو
 نع مهذصف مهلامعأ ٌناطيشلا مه نّيزو

 «نودتبال مه ّقحلا ,قيرط نع «ليبسلا
 َنيزوإ» : ءانعم كهل اوُدجسي ,الأ» هه
 نوفرعي ال 4دلل اوُدجسي الأ ..ُناطيشلا مه

 هلل دوجسلا صالخإ يه يتلا ٌقحلا ليبس

 .اهريغو بكاوكلا نم قلخام نود هدحو

 تاومسسلا يف َءّبحلا ٌجرخي يذلا»

 «ضرألاو ءامسلا يف ٍةئيبخ لك ٌملعي «ضرألاو
 رطملا ؛ قازرألا نم امهيف لعج ام وهو
 ملعيوإ» .ضرألا موخت يف ءاملاو تابنلاو
 دابعلا هيفخيام ملعي «4نوثلعتامو نوفختام

 هللا :75 لاعفألاو لاوقألا نم هنوُيِل عيا
 وه «مظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال
 مظعأ تاقولحخلا يف سيل يذلا هللا وهو وعدلا

 ةدابعو ريخلا ىلإ ًايعاد دهُدُما ناك الو .هنم

 ٌرظننس لاقإل :5ا/ هلقق نع ل هللا

 كربخ يف نييذاكلا نم تنك مأ ٌتقدصأ

 "م _ ؟تلثدعوأ يذلا ديعولا نم صلخعتل

 ّلوت م ُ مسهلإ ةقلأف اذه يلاتكب ٌبمهذا#

 كلذ هاطعأ ؟#نوغج ري اذام ٌرظناف مهنع

 ءاييلإ هاقلأف سيقلب رصق ىلإ ءاجف هلمحف

 ثدمع مث ع كلذ اهاهو ثأر امم ترّيحتف

 ١": ؟محرلا نمحرلا هللا مسب هنو َنايلس نم هنإإل : نم :(عرك ٌباتك نإ ّيِقلأ ينإ الكا اهّيأاي تلاقإل : 78 ُهنأرقو هتذخأف باتكلا ىلإ

 بيجع نبي هنأر امب مهتريخأف ءابتكلممو اهيلود ًءاربكو اهءارزوو اهءارمأ كلذ دنع تعمجف 4نيملسم ينوثأو لع اوت الأ
 رئاط نوك ءهرمأ

 ناولس هللا يبن نم هّنَأ اوفرعف «٠ ؛مهملع هتآرق مث كلذ ىلإ مهل ليبسالو « كولملا نم ّدحأ هيلع ردقيال ٌرمأ اذهو ابدأ امنع ىلوت مث ايل هاقلأف هب ًءاج

 «ّيع اولغت الأ اهنسحأو ةرابع رسيأب ٍىنعملا لصح هّنإف , ةحاصفلاو ةزاجولاو ةغالبلا ةياغ يف باتكلا اذهو هب مهل َلَّبِقال هّنأو «مالسلا هيلع

 نورضحت 4نودبغت ىتح أرمأ ةعطاق تنكام يرمأ يف ينوُتفأ ألما اهّيأاي تلاقإ هش نيعيطم 4نيملسم ينوتأوإ» « اورّبكتنالو اوربجتتال

 هيدصقت نأ ٍتعش نإ ةقاَع انل سيل نحن ؟4نيرْمأت اذام يرظناف ِكيلإ رمألاو ديدش أب اوُلوأو ٍةَوُق اوُلوأ نحن اوُناقإ :" 37 نوريشُتو

 كوُلْلا نإ تلاقإ :"84 : تلاق اذهو ءهشويجو هدوُثجي اهل لَا هّنأو «ناملس رمأب ملعأو مهنم أير ٌمزحأ يه تناك اوُناقام اهل اولاق املف «هيبراحتو
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 رج هل داس وو و # رظ 001 20 جو سه
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 ةيدهلا نم «نايلس ًءاج املفإ» :"5
 يتنوغناصتأ « يلامب نئوُدمتأ لاقإ» ةميظعلا

 ؟مككلثو مككرش ىلع مككرأأل , لام بمر ص نقاء عك كاع سرك ع رسم عد
 و 2 2 دهيم سنا ءس و 8 7

 هيف متنأ امم بخ دونحلاو لاملاو كلما نم هلل 27 9 وحرف تي دهب متنا لب مكلتاع

 نوُداقنت متنأ نوح َرفت مكتيِدَهِب متنأ لبإ» وال و هلا وكد عقلا وع دل

 الإ مكنم لبقأالف انأ اّمأ « فحتلاو ايادهلل 160 يت ولامن جاع شاوي ملل وم

 «مييلإ غجراوم "0 فيسلا وأ مالسإلا 5020
 ا مه لقال درثع مهي مهدي 0 كريس وادلب نكن

 ةلذأ مهعدلب نم . مهتجرخنلو «نورغاص مهو
 اهتيدهم 1 اهيلإ تعجر اًملف .نيروُحدم كي 5 بعل يليؤ معلا 01 ل رت

 7 < معو هل هي ]# ءاهموقو يه تعاطأو تعمم نايلس لاق امتو

 اًدنه َلاَقَمدنِع ارقَتَسُم 2 :ةنان كرم كَل دب :"4 كلذب رس مهّمودق نايلس ققحت الو

 فرك سو أ اركْسَأ قوبل قَرِلْصَم
2000 

 جا هوجن يؤختنا ىرتجل زلت

 َنيولس اهواَهلن يللا يووم منك تلاَقِكاشرعاَرَكَصَأ
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 نيف وف نم تناك 2 امس نود نديم تاكاماَهَدَصَو اي 0

 1000 7 سل وع اوعم رو

 نَعْتَقَمكوَدَّخْلةئِيَحهَتَر كلَ نضل يح هَل (7)

 لبق اهشرعب يبيتأي مكَيأ الكا اهيأاي لاق

 مهاومأ لع مرحتف ؟4نيملسم ينوتأي نأ
 مهمالسإ دعب هذخأي نأ هرك .مهمالسإب
 نم ٌدرام «ّنحلا َّنِم تيرفع لاقإل 9
 موقت نأ لبق هب كيِتآ انأإ» :لبج هّنأك نجلا
 ناكو .كسلحجم نم موقت نأ لبق 4 كماقم نم

 «نيمأ ٌيرقُل هيلع ينإوإ» ءءاضقلل سلي
 « رهوجلا نم هيفام ىلع نيمأ هلمح ىلع يوق
 نم لجعأ ديرأ :مالسلا هيلع نايلسس لاقف

 راهظإ ريرسلا اذه راضحإب دارأو «كلذ

 هل َرخسامو كلما نم هل هللا ٌبهوام ةمظع
 هن نا هس حالا سب نيس 5 د 2 وع و ام عر م
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 و دع تؤم لع كش كان ذدعي 9 َنيِمِلَم 020000 ومد يب ىسقَت ُتْمَلَظ

 ملعأل مسالا ملعي ًاقيّدص ناكو باكا 59

 «كفرط كيلإ ٌدتري نأ َلِبق هب َكيِتآ انأإ»

 هيدلي نيب َلّثمَف ءاهشرعب يني | تن الإ ةلإال ًادححاو ًاإ ءيش لك هلإو انهإاي :لاقف اعدف هب َكّيَتا ىتح هادم غلبيالف «كرصب َدّم ٌرظناو كرصب عفرا

 امنإف كش نقو رك مأ زكشأأ)» ىرتخيل «ينؤيلإل لع ممنأ يذلا ير معن نم ير ٍلضف نم اذه لاق ُهدنع ًاَرِقَتْسُم هر املفإب

 ريغُي نأ رمأ «اهشرع اهل اوُركن لاقإل : 4 دحأ ىلإ ةرقتفم تسيل هُيمظعو دابعلا نع يغ وه «ميرك يغ يّبر نإ ٌرفك نمو هيسفنل ٌركشي

 ضرع «ِكشرع اذكهأ َليِق ثءاج اًملفإ :4؟ 4نودتبيال نيذلا نم ُنوكت مأ يددتبتأ زظننإل هتيؤر دنع اهتابثو اهتفرعم ريتخيل هتافص ضعب
 هذه لبق نم نايلس ةّوبن ةحصب ملعلا انيتوأ :يأ) «نيملسم اتكو اهلبق نم معلا انيتوأوإ» هبراقُي وأ همبشُي وه ةنأك تلاقإل اهشرع اهيلع

 موق نم تناك اهنإإ» هلل نود نم بعت تناك اًمع نايلس اهعنمو 4ىهللا نوُد نم ٌديعت تناكام اهّدّصوإ# : و [ورمأل نيداقنم انكو ةيالا

 رمأ مالسلا هيلع ناولس نأ كلذو «اهيقاَص نع تفشكو هَ بم ُهَنَأَر املف َحْرّصلا يِلخْدا اه َليقإل : 4 4 مالسإلا ترهظأف نيرفاك

 يثاملا نيب لوحي جاجزلا ّنكلو هءام هنأ هبسحي هرمأ فرعيال يذلاف َءاملا هّنمَت ىرجأو ؛جاجز نم :يأ «ريراوق نم ًايظع أرصق اهل اوُنُبف نيطايشلا

 بر هلل َناهلس عم ثملسأو يبن ثملظ ين ٌبر ثلاقإ هدحو هللا ةدابع ىلإ نايلس اهاعد مث «ريراوق نيب رم حْرَص هن لاقإل ؛هنبو

 يكلم يف كلذ داز ام مكنم ,لجر بلق ىقنأ ىلع اوناك مكتجو مكسنإو مرخاو مكلوُأ نأ ول يدابع اي : ىلاعت هللا لوقي » : لع هللا لوسر لاق ملسم حيحص يفو 4٠ : ةيآلا

 نمف « اهاّيإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امّنِإ يدابع اي « اعيش يكلم نم كلذ صقن ام مكنم لجر بلق 3 رجفأ ىلع اوناك مكتجو مكسنإو مرخأو مكلَوأ نأ ول يدابع اي « ًائيش

 . 3515/75ج ريثك نبا/ ٠ « ُهَسفن ّآلإ ٌّنمولي الف كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحيلف ًاريخ دجو



 مهاخأ دوُم ىلإ انلسرأ دقلوإ» 5

 دوت ىلإ ًاحاص ثعب هنأ ىلاعت ربخأ «ًاحلاص
 اوُدبعا ٍنَأإل هدحو هللا ةدابع ىلإ مههاعدف

 مه اذإفإ هل كيرش ال هدحو قلل
 : 45 «(نومِصتخي# رفاكو ٌنموم# ناقيرف

 لبق ةئيسلاب نوُلجعتست ّمِل موق اي لاق

 الو باذعلا روضحب نوعدت ّمِل #ةنسحلا

 الولؤج :لاق اذهلو ؟ةتمحرمللا نم نويبلطت

 الاقل :4/ «نومحرث مكلعل هللا نوُرفغتست
 كهجو ىلع انبأر ام 4كم نمو َكِانريطا
 ناك مهئاقشل مهّنإو ءاريخ كعابتأ هوجوو

 نم اذه لاق الإ ٌءوُس مهنم ًادحأ ٌبيِصُي ال
 دنع مكر ئاط لاقل «هباحصأو حلاص لبق
 موق مشنأ لبإ» «كلذ ىلع مكيزاع اجي هللا هللا

 لالضلا نم + هيف متنأ ايف نوجردتسُت «نوفت

 :لوقيف دومت ةاغط نع ىلاعت ربخُي : م

 ةَعْتإلا دوت ةنيدم «ةيدملا يف ناكو»

 ٍضرألا يف نوُدِسفُْيظ رفن ةعست يِطْهَر
 «هللاب اوُمَساقت اولاقإ» : 48 4«نوُحِلِصُي الو
 مث ةلهأوإ» هتلتقد هيلا ارغيابتو اولا
 انإو ؛ هلهأ كِلْهَم انذيش ام ِهِيلَو ٌنلوقَتَل

 ًاليل هوذخأي نأ ىلع اوقئاوت «نوقداصل
 اوركموؤل 9٠: [هلوق اوركتُي مث] هولعتيفإ
 انركموؤ# ةقانلا اورقع نيذلا مهو 4اركم
 ًالاص نأ كلذو «نورْغشي ال مهو ًاركم

 ةثالث كراد يف اوُعّتْم :ةقانلا اورقع ال مهل لاق

 حلاصل ناكو (# بوذكم ريغ دعو كلذ مايأ

 راغ ىلإ اوجرخف «رجُجحلا يف هيف ِلصُي دجسم
 .انعجر مث هانلتق يلصي ءاج اذإ اولاقف ًاليل كانه
 ءالؤهو انهاه ءالؤهمللا بّذعف ءمه نيأ مهموق يردي الف ءراغلا كلذ يف مهو مهيلع تقيطناف ةرخص مهلع هللا ثعبف «مهنم انغرفف هلهأ ىلإ

 ةغراف 4ةيواخ مهتوُيب كلف : مه, 4 نيعمجأ مهموقو مهانرّمد اَنأ مهركم ةبقاع َناك فيك زظنافإل : ١© هعم نمو ًاحلاص هللا ىجتأو انهاه

 ناكو .هباذع نوفاخيو هللا نوقتي :يأ] «(نوُفّتي اوناكو اوُنما نيذلا انيجنأوإ» : 6 « نوملعي ٍموقل ةيآل كلذ يف َنِإ اوُملظ امبإ» «دحأ ايف سيل

 حاصو «تاجارخلا كلت ُْتَعَمَمُف مايأ ةثالث مهيف تيقبف ءصمحلا لثم ٌتاجارخ مهنادبأ يف جرخ نوقابلاو .لجر فاللا ةعبرأ ردق حلاصب نما نم

 طول هلوسر نع ىباعت ربخُي :8 6 [مالسلا هيلع حلاص تام اهلخد اًملف «تومرضح ىلإ هعم نما نمب حلاص جرخو .اوُدَّمْحَف ةحيص ليربج مهب

 متنأو ةشحافلا نونأنأ» :لاقف «ةميظع ةشحاف كلذو ثانالا نود روكذلا نايتإ يهو ةشحافلا مهلعف يف مههللا ةمقن ُهَموَق رذنأ هّنأ مالسلا هيلع

  ًاعرشالو ًاعبطال اعيش نوفرعت ال 4نوُلهجت موق متنأ لب ءاستلا نود نم ًةوهش لاجّرلا نوُأتل مكتنأ : هه ًأضعب مكعب ىري ؟4نوُرِصْبُ

 لل ميس سس 0 0007

 اا ودبعاٍ نأ احل اًحِدمص مها دمتِ
 مع اس حس ل هدي د د د رمح

 نولجعتش مولي لاق فيز 99 توحي نامه

 تورت الو ةكسَحلَل صولا ريس هرم و
 و 04 000 2 0 21

 1 مُكريكْط َلاَف َكَعَمْنَسِيَو َكباَيطأ ولاَ اإل وسحر
َّ 

 ريال و ا لم مكص . هع رمح د و سه اطير هى هدو ل 1 دع
 ةعسض ةئيدملا ف اكو 0 نوئتفت موقمتنا لب هللا دنع

 2+ ا رس ا سا ا خس

 ارك ركَمَو () توفدسصلاَنإَو هنأ
 فييكرظاف © تورم المو اركحُمانركَم

 مدمر كرما يك ةبنَع كاك
 قلد فك ملط بسرد فن شكا

 اونَماَء لانو اي توُملَكيِووَقْلدَيَآَل

 هور لاك اكو اف روتي اكصَو
 فأكل وز وئرْأَوَةَصِحتلا نفت
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 رسم دل ب م ا تيسر لباد ل جس 42

 © «"تولهجت موق متنأ لب ِءاَسْنلا نود نم ةوهش لاجل

 نادل

 .«نوداع ٌموق متنأ لب مكجاوزأ نم مكّير مكل قلخام نوُرذتو .نيمّلاعلا ّنِم ناركذلا نوُيأتأإل :ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت لاق

 موق لمع نم يتمأ ىلع فاخأ ام فوحأ نإ » : ِهُيَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع حيحص دانسإب ماحلاو نسح دانسإب يذمرتلاو هجام نبا ىور ه8 : ةيآلا

 . ًاثالث مهنم ٍدحاو ىلع ةنعللا درو , هتاومس عبس قوف نم ِهِقلخ نم ةعبس هللا ّنَعَل ٠ : لاق هع هللا لوسر نأ ةريره بأ نع حيحص دانسإب ماحلا ىورو طول

 هال

 . 541 - 5487ج بيغرتلا/ . هلوطب ثيدحلا « .. هللا ريغل يذ نم نوعلم , طول موق ٌلمَع لمع نم نوُعلم « طول موق لمع لمع نم نوُلم . طول موق َلمَع
 لمع نم نوعلم : لاق ..
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 مس هذآ

 هللَدَمللِلَف (07) َنرَدْسمْلْار طم فاطمه

 69 توفيت لآ و َفطَسَأ دا اح
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 0 ناو ضال سيوتتتلا قلع
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 واق“ نأ الإ هموق باوج ناك امفإ :05

 سانأ مهنإ مكتيرق نم ٍطول لآ اوُجرخأ

 «هنولعفت ام لعف نم نوجرحتي «نورهطتي
 ' نيب نم مهو رخأف مكعينص ىلع رارقإ نمو
 َرُمدف ,مكترواجم نوحلصي ال مهّنإف كرهظأ
 ُةانيجنأفإ :ه1/ اهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا
 نم «نيرباغلا نم اهانْرَدق ُهتأرما اّلِإ هّلهأو

 ىلع مهل ًاَءْدَر تناك اهنأل ؛اهموق عم .نيكلاملا
 مهلاعفأب اهاضر .يف مهتقيرط ىلبعو مسهنيد .

 :9/8 شحاوفلا لعفت تناك هنأ ال ةحيبقلا
 ليجس نم ةراجح «ًأرطم مهيلع انرظمأوإ»
 نيملاظلا نم يه.امو كّبر دنع ةموسم دوضنم

 هر ب سس

 رطم ًءاسسفإ9 : ىلاعغت لاق اذهو كيعتب

 لصوو ةجيحْلا مييلع ُثماق نيذلا «نيرذنملا

 اومهو هوُبَّدكو لوسرلا اوُقَلاَخف راذنإلا مهلإ

 ةحمب 0-0200 م رت

 جس و > مع 0-1 2

 © تي الل اجت ب : نأ

 هلوسرل للاعت كوي 194 عيني نم دجارشإ اَهَّعَجَورهْتااَهَلَلِجلحَح 4 جم 059
 0 ع - 25 1 لا

 معنلا نم دابع ىلع همعن ىلع ع ثمحلا ليهو داع ننرخلا كتبتي سو
 هب فصتا ام ىلعو ءىّصحُت الو دعت ال ين م م

 ةاعداذإ ١ َرطمصُملا بيج نّمَأ 6 9 توملتبال مه .ركمأ

 دلو ضرالا آه كحلَعَجيَو ءوُشلا3 6

 فيبر

 قدي يربح سم هَوِرَحْسلاَوِرْلا تمل
 سس دس اح هي عرس دب اقل جب هل سل ل
 © توُكرْش يع هلال دعت هللا عم هدل وأ ءاتمب

 نال

 «ىتسمحلا ءامسألاو ىَلُعلا تانفصلا “نم:

 نأو 4(ىفطصا نيذلا هدابع ىلع السر :

 مهافطصا ني يذلا هلل دابع ىلع َمُلسُي

 3 ٍمملع ماركلا هؤايبنأو هلسر مهو «مهراتخاو
 مأ ٌريخ ُهللا»..مالسلاو ةالصلا ٌلضفأ هللا
 ىلع ِر راكنإ ٌماهفتسا !؟4(نوُكر يفي ام
 مث .ىرخأ ةلا هللا عم مهتدابع يف نيكرشملا

 قززلاو قلخلاب ٌدرفنملا هنأ نّيبي ىلاعت عرسش
 ْنَمأ :" ٠ .:ىلاعت لاقف هريغ نود ريبدتلاو

 «ضرألاوإ»  اهعافترا يف 4تاومسلا قلخ
 مل «اهّرجش اوت نأ مكل ناك امإل يب لكشو نسح رظنم تاذ نيتاسب 4ةجهب َتاذ قئادح هب انبنأف ًءام ءامسلا َنِم مكل لزنأوإل اه امو

 0 «نوُلِدعي م موق مه لبإ» !؟قزارلا قلاخلا وه هللا نأ ّبل يذ لكل نيبت دقو !!؟دبعي «4هلا عم ةلإأ» اهراجشأ تابنإ ىلع ٍنوردقت اونوكت

 اهل لعجوإل ةبذع 4رامأ اهلالج لعجوإ» مهب فجرت الو اهلهأب ديم ال ةتباث ةنكاس ةّراق «ًارارق ضرألا لعج ْنَمأل : 5١ ًاريظنو ًالْذَع هلل

 «طالتخالا نم ًاعنام :يأ ءًازجاح ةحلاملاو ةبذعلا هايملا نيب لعج «ًازجاح نيرحبلا نيب لعجوإ» ءاهتبنتو ضرألا يسرت ةعاش ًالابج 4 يِساَوَر

 لزاونلا دنع وجرملا وهو دئادشلا دنع وعدملا وه ِهّنَأ ىلاعت هّبنُي :57 هريغ مهتدابع يف «نوملعي ال مهرتكأ لبإ» !؟اذه لعف هللا عم ةلإأو»

 «هناحبس هاوس نيروّرضملا رص فشكي ال (ءوُسلا فشكيوإ هيلإ الإ رطضملا أجلي ال يذلا وه نم #هاعد اذإ ٌرطْصملا ُبيِجُي ْن نم :لاقف
 ش هدحو كلذ لعفب دّرفتملا وهف هللا الإ كلذ ىلع ردقي ال 4وللا عم ةلإأإ» فلسل ًافلحو مهلبق ٍنرقل ًانرق ُفِلْحُي (ضرألا افلح مُكلعجيو»
 لئالدلا نم قلخ امب «رحبلاو ّرّبلا تاملظ يف ْمُكيدْهَي ْنَمأإل : 518" قحلا ىلإ مهدشري ايف مهركذت َلقأ ام 4نوُركذت ام ًاليلقإ» «هل كيرش ال
 اًمع هللا ىلاعت هللا َم | خم ةلإأإ» هدابع هب هللا ثيغي يذلا باحسلا يدي نيب «هتمحر ْيَدَي نيب ًارشُب حايّرلا َلِسْرُي نموإ» ةّيضرألاو ةيوامسلا

 .4نوكر شُ

 اذ ءاجف داو نطب اوُزن موق ,لثمك بونذلا تارقحع لكم امّنإف « بونذلا تارقحو ْماَيِإ ١ : لاق هع هللا لوسر نأ دعس نب لبس نع حيحص دانسإب دمحأ ىور هكق ةيآلا
 . 317/9ج بيغرتلا/ . « ُهُكِلْهُب اهّيحاص اهب ذأ ىتم بونذلا تارقحم َّنِإو « مهّربخ هب اوجضنأ ام اوُلَمَح ىتح « ٍدوُعب اذ ءاجو « ٍدوُعب
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 هتردقب يذلا وه «يلحلا اودي ْنَمْأ

 نوهأ وهو 4 ُةُديعُي 21 ّقلخلا أدبي هناطلسو

 «ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نموإ» ءهيلع
 تاكرب نم تبنيو «ءامسلا رطم نم لزني امب
 لقإ» !؟اذه لعف 4هللا عم ٌةلإأط» ءضرألا
 نم هنوعدت ام ةحص ىلع «مكتاهزُب اوناه
 ين «نيقداص متنك نإ ىرخأ ةملا ةدابع

 تاومسلا يف نَم ملعي ال لفه :568 كلذ

 ناّيأ نورعشي امو هللا الإ ٌبيغلا ضرألاو
 لجو ٌزعهللا الإ كلذ دحأ ملعي ال ؟نوفعيُي
 لاق اك ءهل كيرش ال هدحو كلذب درفنملا هّنإف
 الإ اهُملعي ال بيغلا ٌحِتافم هدنعو#» :ىلاعت

 :55 ةعاسلا تقوب قئالخلا رعشي امو جوه
 ملف باغ «.ةرخآلا يف مهملع ُكَراَذا لب

 لف يف مه لب هرحألا لع مه ذل
 «نوُمَع اهنم مُه لبإ» نورفاكلا :دارملا «اهنم
 اممأشو اهرمأ يف ريبك لهجو ةيامع يف مه
 ًابارت انك اذئأ اوُرفك نيذلا لاقوإ» 5

 ةداعإ اوُدعبتسا مبنإ «نوُج رخل انثأ انؤاباو

 لاق مث ءأبارتو ًاتافر اهتروريص دعب داسجألا
 انؤاباو نحن اذه انْذِعُو دقل» :58 :ىلاعت

 الو ءانؤاباو نحن اذهب عمسن انلز ام 4لبق نم
 الإ اذه نإ» ءاعوقو الو ةقيقح هل ىرن

 نم مهلبق نمع موق هذخأ «نيلوألا ريطاسأ

 دمحم اي «ٌلُقه : :59 ةقيقح هل سيلو مهتك

 ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسو» 0
 ةمقن مهب تلح فيك «نيمرجما ةبق

 ُهَلَسَر مهنيب نم هللا ىو «هلاكنو 0

 ىلع َلدف ؛نينمؤملا نم مهعبتا نمو ماركلا

 دق . 2 0 مصرس ل5 سس خب عل اسس عب و يغ ولك اور نص -

 ضرال | ءامسلانم ةدري نمو مديعي رش قلقا اؤدبب
 20- بر صا ير وح ب

 69 تيفي شك نكت هربا وناسهّلف ا

 َواَمَوَأ الإ بيلآ ضرالاو توسل سكس ل
 مُهَلَبوَرِح لاق همم كرب © توداي
 ارم نذل َلاَقَو () َنوُمَصاَدِتمُهَلَم املي
 اتذهُجذدَتل 6) 6 هيوجَرْخُمَل ان ايو ابو ايرث انك ادع

 62 َنيِلَوَل اريِسَلاَل ادد َنِإْلَبَكن م َيْوَساََو يح ادع
 6 ه6 16 هم

 َنيِمِرْجَمْلا ةَبقِبَع 2 َناكَف يك أور ظنأف ضرالا فأوريس لف

 © ويكنياَتِ قيس يتلو ويك نر ©
 نوسعلف (0)) نيف درس ندعوا ادله قم <سروُنوُشَيَو
 ل تعمم رش نب 1 َفِدَرَنْوكَيَنأ

 دلو ةيركتيال مشن

 ٍَبَنماَمو () َنوصِاَمَو هنو ُدصْوكُفاَممَلَحل َكّيَر

 لاتعد وي بككوالر ا لاو ِءامَسلا يف

 07 ديك فمه ىو كأ َليةَرسِإََب لع سفَي
 نات

 حاس ويعم

 راك َنكَلَو سائل صمود

 الو هب تىج امب نيبذكملا ىلع «مهيلع نزحت الو : 7 :ملسو هلآو هيلعهّللا لص هين اياسم ىلاعق لاق مث هوهحصو لسا هب ثءاجام قدص

 مسك نإ ُدعولا اذه ىتم نوُلوفيوإل :/ا براغملاو قراشملا يف كنيد ٌرِهظُمو كرصانو كدّيؤم هللا َنإف كيك يف 4نوركمي اّمِم قْيض 2 يف ْنُكَت

 نم] مكل لجبعو برق 4نولجعتست يذلا ضعب مكل َفِدَر َنوكي نأ ىَسعإ» دمحم اي لق :مهل يجب ىلاعت هللا لاق ؟4نيقداص

 مهو «نوركشي ال مُهَرتكأ نكلوإط مهسفنأل مهملظ عم مهيلع همعن هغابسإ يف «سانلا ىلع لضف وُذَل كّبر نِإوإ» :/* [ربقلا يف باذعلا
 ملعي ا؟ مهرئارسو ٍمهرئامض ملعي 4« نوُئِلعُي امو مهروُدَص نكت ام ملعيل كبر نإوط :!/5 مينم ليلقلا الإ كلذ ىلع هنوركشي ال كلذ عم

 «نيبُم باتك يف الإ ضرألاو ءامسلا يفإ» [باغ] ءيش نم امو ©ٍةبئاغ نم اهوإ :/ه كوب ّرهج نمو َلوقلا ٌرَسَأ نَم مكنم ٌةاوَسإل رهاوظل
 مه يذلا رثكأ ليئارسإ يبب ىلع صفي نآرقلا اذه نإإطال“ [هتكئالم نم ءاشي نم كلذب ملعيِل دارأ ام هيف َتبْنأ يذلا ظوفحملا حوللا يف :يأ]

 هئايبنأو هللا دابع نم ٌدبع هّنَأ نّيبو «لدعلاو ٌقحلاب نارقلا ءاجف اْوَلَع ىراصنلاو ءاورتفا دوهيلاف هيف مهنيابتو ىسيع يف مهفالتخاك « نوفلتخي هيف

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ماركلا هلسرو

 لكل : لوقي ىلاعت هللا نأ ؛ ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف ٍدَع يف نوكي ام - هلع يبنلا ينعي - ملعي هنأ معز ْنَم : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع متاح يلأ نبا ىور 58 : ةيآلا
 . لالا ج ريثك نبا/ . © هللا الإ ٌبيغلا ٍضرألاو ٍتاومسلا يف ْنَم ملعي ال



 نارقلا «نينمؤملل ةمحرو ُىَدُهَل هنإوإ ا قلة
 :1/8 مه ةمحر و هب نينمؤملا بولقل ئده

 ءو# مور م هد روع نا راس حس سس جوي ثا ل

 ةماسيقلا موي «مسيهنيب يضقي َكّبر نإ تك نإ (©) َنيِنِمْوْمَْيهَمحَرَو ىَدْهمَتِإَو
 4« ملعلا)» هماقتنا ف « زيزعلا وهو همكحبإل 1-5 56 مرا مح صرو ع ج

 ىلع لكوتفإ» :1/4 مهلاوقأو هدابع لاعفأب تكن هم علوم 09 79 ميلعلاريزعلا وهو -هيكشب
 كبر ةلاسر ُعَلِبو «كرومأ عيمج يف «هل د 2 ل 1-2 ا َىَلَبا ٍنِمْلا َقحلآ

 نيبملا قحلا ىلع تنأ (نيبلا قحلا ىلع كنإ)» 506 أو َقومْلا عِيَسن ! 9 ن

 هيلع ثبتك نّمِم كفلاخ نم كفلاخ نإو نإ هت 7 1 لاكي تأآو 9 دوت دم
 كنا : 50 ٠ :ىلاعت لاق اذهو «ةواقشلا 5 و ا

 مشت الو) :ىلاعت لاق اذهو رفكلا ٌركَو 00 - لايت ك رح لوقلا عق مآ فو ةراشغ مهوق لعءالؤه كلذكف 0[ 7 : ضل هيَ يليق 5 ا 27

 ينعي] «نيريذُم اوَلَو اذإ ءاعُدلا مصل ٍةمألإ كرم ةردح عدو أ دو [م) 2 نونَق ةودال انَيِياَأوناَكَاَّتل

 لوبق نع ْمّصلا ةلزنمب مه نيذلا ر ل أ ١ ع عم - _ ل

 اوَلوو اوضرعأ ريخلا ىلإ اوُعُد اذإف «ظعاوملا دجال 9 َنوعَروبمهْفاََد ب دكُي ماو
 يداه تنأ اموإط ١ [نوعمسي ال مهثاك ِِ 26 صادم معاي ل و يامن َ 1 َّلاَق

 نمْؤُي نم الإ غشت نإ مهيلالض نع يفعل 6 روج وأمل 00

 0 أ شط مهما معلول
 يف عفان 30 ريصب عم وه نم َ ا 0 هه وه

 هنع ءاج املو هلل عضاخلا «ةريصبلاو بلقلا كر م اًرِصَبْمَراََمَتلأَو هيفي ليل اْلََجاَتَ اَوَرَي

 م1 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةنسلا ىلع هو ) رق سس وا 0 ََن 2 تبدل كلَ

 ةباد مهل ادجرخأ مييلع لولا عقو اذإوؤ 2 0 رونمؤدو ووفر يش

 يف جرحت ةبادلا هذه «مهملكت ضرألا نم 7 تأ لكَو 79 00 ١ ا

 هللا َرماوُأ مهكرتو سانلا داسف دنع تامزلا رخآ هَ 220 7 هوك ًْ
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 تايآب اوناك ساتلا ْنأأل مهبطاخت ضرألا يخت ل1 م
 انيايأب اوناك سانلا نأإل مهبطاخت ضر | يوُلَقَناَميرَِح 200

 هللا لوسر نأ ملسم مامإلا ىور «نوئقوُي ال
 لّوأ ْنِإ» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص 36

 [ى ربكلا ةعاسلا تامالع :يأ] تايآلا

 رشح مويوإ» : 8 هأبيرق اهرثأ ىلع ىرخألاف اهتبحاص لبق تناك امهّثأو حض ساّنلا ىلع ةّيادلا جورخو ءاهبرغم نم سمشلا عولط ًاجورخ
 أريقحتو اخيبوتو ًاعيرقت ايندلا يف ُةوُلعف اًمع مهأسيل «هلسرو هللا تاياب نيبذكملا نيملاظلا رشحو ةمايقلا موي نع ىلاعت ربخُي «ًأجوف ٍةَمأ لك نم

 لجو ّرع هللا يدي نيب اوُقوو #اوزاج اذإ ىتحإل :4-8 مهرخا ىلع مهوأ ُد دري «نوُعفدُي د 4نوُتَروُي مهف انتايآب ُبّذكُي ْنكإظ ةعامج موق لك نم
 لهأ نم اوُتوكي مل اًملف ءمهلامعأو مهداقتعا نع نولأسُيف ؟«نولمعت منك اذام مأ ًاملع اهب اوطيحُت ملو يتايآب مبذكأ لاقإل ةلأسملا ماقم يف

 «باوج مهل نكي ملف اوتهُب (نوُقِطني ال مهف اوملظ امب مهيلع ُلوقلا َعقووإط :88 هب نورذتعي رذع مهل نكي م ةجيحلا مهيلع تماقو ةداعسلا

 بصن نم اوحيرتسيو مهسافنأ أدهتو هببسب مهتاكرح نكستل «هيف اونكسيل َليللا انلعج انأ اري ملأ» :85 ةقسف ةملظ ايندلا يف اوناك مهنأل

 يف خفنُي 1 مويو)» :47 «نونمؤُي موقل ٍتايآل كلذ يف نإ بساكملاو شياعملا يف اوفّرصتيل اقرشم «ًارصبم َراهلاوإ» مهران يف بعتلا
 دنع ءايحأ مهّنإف ءادبشلا مهو هلل ءاش نَم الإ ضرألا يف نّمو ٍتاومسلا يف نَم عزففإ» هللا رمأب ليفارسإ هيف خفني ءَنّرَقلا يف «روصلا

 ةتباث اهّنأك اهارت 4باحسلا ّرم رت يهو ةدماج اهُبَسحت َلابحلا ىرتوإل ٍهرمأ نع ٌدحأ فّلختي ال نيرغاص «نيرخاد ُهَْنأ لكوإ» مهر

 امب ٌريبخ ُهَنإإل ةميظعلا هتردقب «ءيش لك َنقتأ يذلا هللا َعنص «ةزراب ضرألا ىرتو لابجلا رّيسن مويوإ» : ىلاعت لاق ام اهنكامأ نع لوزت يهو

 .ءازجلا متأ هيلع مكيزاجُيسو «نولعفت

 5 التم 1 500 ١
 : َء 58 . . 8 ٠ تانآ شع اود هج 2 : لاق 5 أ دمحأ مامالا م5 : ةيألا

 دس , جوجأمو جوجأي جورخو « ِةّباَدَلاو . ناخدلاو « اهبرغم نم سمشلا عولط : ٍتايأ ٌرشع اورت ىتح ةعاسلا موقت ال ١ : لاق هُييَع هللا لوسر ْنأ دمحأ مامإلا ىور 8؟ : ةيآل



 ابن ٌريخ ُهلف ةنسحلاب ًءاج نَمإلا 8
 نم مهوإ» .هللا الإ َهلِإ ال :لوقو صالخإلاب

 :ىلاعت لاق اك ؛«نوبمآ ٍلعتوي عزف
 نموه «ركألا حزفلا ُمُهُثرحُي الإ
 نم 4«راثلا يف مهُهوُج و تيك ةكيسلاب ءج
 ٌتَحَجر وأ دا ًاهيسم هللا ّيقل

 لاق اذهو «هبسحب لك هتانسح ىلع ُهنائيس

 ؟نولمعت منك ام الإ نورت لهإط :لاعت
 هيلع هللا ىلص هلوسر أرما يلاعت لوقي ١:

 َدبعأ نأ ٌتْرِمَأ امنإإ» :لوقي نأ ملسو هلآو

 امّنإ يذلا «اهمّرح يذلا ة ةدلبلا هذه ٌبر
 ةكم يهو] هميرحتب ًاردقو ًاعرش ًامارح تراض

 الإ َهلِإ ال هكيلمو «عءيش لك هلوإل [ةمركملا
 «نيسملسملا نم نوكأ نأ ُتْرِمَأوإ» .ىه
 هل نيعيطملا هرمأل نيداقنملا نيصلخلا نيدحوملا
 مهُكَلبَأ ساّنلا ىلع «نآرقلا ّرلتأ نأوإل 5
 نمو هسفنل يرلتهي امنإف ىدتها ٍنمفإ ُهاَيِإ
 اوُرَذنَأ نيذلا «نيرِمْلا نب اَنأ امنإ ْلقف ّلض
 6 ,ةلاسرلا ءادأ نم مهيلع اب اوماقو مهّموق

 لك ىلع هاو ٌريذن ٌتنأ امّنِإإَظ :ىلاعت لاق

  مكيريس هلل محلا لقو» : 03 4ليكو ٍءيش
 ُبّذعُيال يذلا دمحلا هلل «(اهنوُف رعتف هتايآ

 «هيلإ راذنالاو هيلع ةّبحلا مايق دعب الإ ًادحأ

 هتايآ مكيرُيس» :ىلاعت لاق اذهو'

 يف انئايآ ميريَسإ» :ىلاعت لاق !؟ .4ابموقرعت
 هنأ مهل نّيبتي ىح مهسفنأ يفو يقابنآلا
 «نولمعت اًمع لفاغب كبر امو» .كّقحلا

 يلأ نبا ىور .ءيش لك ىلع ٌديهش وه لب

2 . 

 07 َنوُمِماَءِفِيمَوَي جرف نم مهو نيرا ملف ةنسحْلأبءآَجْنَم
 تورت لَا ف ْمُهَهوُعْفَ بحق حساب آَج نمو

 وزنه كرد نت رم امس( د م تيرس امال

 نمي ار لامس دا هرب
 24 00 هع م وسر “ع هذ 5

 رسبت ىَدَتْهَأِن مَهَناَءْرَمْلا اولتأ نأو (82) َنيِمِلَسْمْل

 دم لو توذنملا 0
 3-0 رم رم هر 00 هر ةرر 2-ما

 6 10 وكامل كرام وأب فر ا

 م 1 ل ا قر 2 8
 1 2 ١ نقولا ذره را

 هير فز واول
 هكا اأبنكلاُث يَ َكَْي 3 عسسط
 نإ © ترتقي وفل قَحْلَاِب َوَعَرِوَو صوم نم
 8 ل دباس ابدأ زمر لا يفالَع كيرف
 تركو نامه ءآَسن ٍجَتْسيَو مه ءاحب ميدي حوت هَفأَط

 أثعضُتسأ ركل عضد يو (ني) َنيِيْنَمْلاَوِم
 ل لام وعول سس 01000 كل 2

 يفر سيث دولا مهلعَحيو هَمِيأْمهلَمْحَتَو ٍضَراْلاِف

80 

 .(ةّرّذلاو ةلدرخلاو ةّضوُعَبلا لفغأل ًاعيش ًالِفاغ ناك ول هللا ْنإف هللاب ٌُدحأ َنّرتغي ال ساّنلا اهّيأ ايد :لاق

 صصقلا ةروس ريسفت
 رومألا قئاقح نع فشاكلا ّلجلا حضاولا «نيبلا ب باتكلا ثايالي هذه «4كلتإ» :7 ةعطقتملا فورحلا ىلع مالكلا مّدقت دق «مسطإب : ١

 :4 رضاحو دهاش كنك هيلع ناك ام ىلع َرمألا كل ركذن «قحلاب َنوعْرِفو ىموم أبن نم َكيلع ولتنإ) :" نئاك وه امو ناك دق ام مْلِعو

 فعضتسيإل هتلود رومأ نم ديرُي ايف فنص لك فرص دق ءًافانصأ أعيش اهلهأ لعجوإل ٠ «ىغطو ربت ربكت «ضرألا يف الع َنوعرِف ذإ»
 [ثانإلا كرتيو ءروكذلا لعقي :يأ] «مهءاسن يختسيو مهعءانبأ حدي مهنامز لهأ رايخ تقولا كلذ يف اوناكو «ليئارسإ ين 4 مهنم ةفئاط

 باهذو هكاله بيس نوكي مالغ مهنم دجوُي نأ ؛هنم هتكلمت لهأو وه فوحت دق ناك يذلا ٌمالغلا مهنم دجوُي نأ نم ًافوخو أراقتحاو مهل ةناهإ

 نأ ديرئوإ :© «نيدسفملا ّن َّنِم ناك يهنإ» ٠ .رحوُي ال ءاج اذإ هللا لجأ نأل ؛ردق نم ٌرَّدَح فني نلو كلذ نم نوعرف زرتحاف «ويدي ىلع هتلود
 نوثكسيو .هكلم نوري «نوعرف كلُ :يأ] «نيثراولا ْمُهَلعو َذمتأ ْمُهَلعخو» «[مهيلع لضفتن :يأ] *ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا ىلع َّنغ
 .[مهقرغ دعب طبقلا ٌنكاسم

 واب ثيح مهعم تيب نلتلا رشحت وأ قوسن ندع رعق نم جوخ و « برعلا ةيزجب فسخ « قرشلاب فسخ « برغماب فسخ : فوشخ ةثالثو « لاجدلأو « عرم نب ىسبع جورخو

 , 7/5/5 ج ريثك نبا| . ننسلا لهأو ملسم هاورو « اولاق ثيخ مهعم ٌليَقَت



 مهلعجن :يأ] « ضرألا يف مه َنكمنوإل : 5 ةر

 79 يرنوإ» [ضرألا ىلع نيردعقم
 انناك ام -1 را ل رار سس زل م لا 7 0 مو

 اون يم امهكونجو َناماهو مد 6 هو جحر 1 وعرف ىَرْثو ضال افك نع

 3 «نورّدحي اوناك ام هللا مُهاراف](نوُرَّدحي مصر حس وس عش 3

 روكذ لتق نم نوعرف رثكأ امل :/ [هنايب مدقت تهسومرأ لإ مستر ا( 00 تورّدَح ناك اَنمُهْنِم
 ليئارسإ ينب نم طبقلا تفاخخ ليئارسإ يخي 02022 اس يسلم ا تكس رج يع لك

 كريو ااع كلذ ىلعفي نأ هيلع اوراخأف] لس ع هل

 6 اس وجم ريت سل 0-0 رس هع ال هي هذ

 اهيف نوكذزتي يتلا ةعسلا يف نوراه دلوف [ًاماع 2 ح لس هرملا برم هولعاجو كيل !هوداراتإة رح الو
 نولتقي يتلا ةنسلا يف ىسوم َدِلَوو «نادلولا 200 راو 200 عع

 تفاخو ًاعرذ همأ هيلع تقاضف «نادلولا اهف 0 ٌدَعرمل نوكحي تنوع ول اء
 لاق ام اهِدْلُ يف ُتَمهَأف ًاديدش ًافوخ هيلع مرا را هرم و

 هيعضرأ نأ ىسوم م ىلإ انيحوأوإ» :ىلاعت 09 تيوطدَخ أو اكان ةوُدْحَو نمو وَعَو

 يفاخت الو ّمَيلا ف هيقلأف هيلع ٍتفخ اذإف ومع هول 2 5 كلو ل نبعث توضرف ُتأَرْمَأِتلاَكَو

 هعضرت تلعجو اتوبات تذحتاف «ينرحت الو را ا د مو هيي يع سس سس ل

 توباتلا كلذ يف هتعضو ٌدحأ اهيلع لحد اذإف َمَبْصو ايف تورغتم مهول مدس نعني

 لخخد املف ءاهدنع لبحب هتطبرو [هئام ةرثكل قي ىلق تاكد سؤ ًارحب ىمسُي «لينلا رهن :يأ] رحبلا يف هترّيسو

 ةوذار انإإ :ىلاعت لاق اذهلو ءءاملا عم بهذف توُرْعَتَم ورز دم يعد دوس دع 5 ك١

 ةطقتلافإ» :8 ؟نيِلَسرملا نم ُةولِعاجو ِكيلإ تمل طم لج عيت شد .هتخال
 ماللا 4َانَرَحو اودع مه ّنوكيل َنوعْزِف لآ ا و َتَلاَيَم نم ل 200 3

 ؛لياعتلا مال ال ةبقاعلا مال «نوكيلإو يف يلدلَه تلاقف لبق نم مضارع هرحو 4#
 هللا لاق اذهو «كلذ هطاقتلاب اوديري مل مهْنأل 0 حب مكرم مهو محل ور رو

 ون ونحو و وعرف 1 لا ا < 59 اكهْنص تحس ل را م حس سر اوناك اَمُهَد وُتُجَو َناماهو َنوعرف نإ :ىلاعت 2 عسل وادي تيل هلع
 نيع ٌهَرُق نوعرف ٌةأرما تلاقوإل : 9 4 نيئطاخ 0 5

 هلعقب مه هآر ال نوعرف نإ (هولتقتال َكّلو ي 0 6_2 0 36
 تعرشف «ليئارسإ ينب نم نوكي نأ نم ًافوخ

 نوعرف ىلإ هيبحُتو هنع مصاخت ةيسا هتأرمأ 26

 :نوعرف لاقف «كلو يل نيع ُةّرق» :تلاقف

 ك«أدلو ُةَّدختن وأإ» كلذ ال لصح دقو «انعفني نأ ىسعإ» ءهيدي ىلعهللا هكلهأو «هببسب ُهَللا اهادهو كلذك ناكف ءالف يل اًمأو معنف كل ام
 ةعطاقلا ةَبحلاو ةغلابلا ةميظعلا ةمكحلا نم هاّيِإ مهطاقتلاب هنم هللا ٌدارأ ام نوردي ال نورعشي ال مهوإ» ءهنم دلو امل نكي مل هنأ كلذو «هانبتت

 هلأ رهظتل ءاهنزُو اهو ةدش نم وب يدلل تااك نإإط ىسوم نبي الإ ايندلا رومأ نم ءيش لك نم 4ًاغراف ىسوم م ُداوف حبصأوإ» : ٠١

 هتخأل تلاقوإ# : ١١ [ىلاعت هللا دعوب نيقدصملا :يأ] «نينمؤملا نم نوكتلإ» اهربصو اهتبن «اهبلق ىلع انطبر نأ الول» اهلاحب ربختو اهدلو

 هيلع انمرحوإل : ١ «نوُرُعشي ال مهوإ» ردعُب نع 4ٍبْنُج نع ِهب َتَرُصِفل كلذل تجرخف هربخ ٍلخأو هرثأ عابتاب هتخأ ترمأ (ِهيّصُق

 مكلُذأ لهإ» عهتخأ] تلاقفإل ةنمآ يهو هعضرتل هّمأ ىلإ هعوجر ىلإ ًايبس كلذ لعجو هللا دنع هتماركل كلذو ءًايردق ًاعرحت «(لبق نم َعيضارملا

 هيلع نزحت الوؤ» هب «اهئيع رقت يك ِمَأ ىلإ هادف "١1 [حصُنو ةقفش هل مهيف :يأ] (نوحِصان هل مهو مكل َُنوُلْفَي تيب لهأ ىلع

 َنكلوإ» .نيِلّسرملا نم لوسر هنم نئاك هّنأ اهيلإ ودرب تققحت ٍدشيحف ءنيِلَسرملا نم هلعجو اهيلإ هَدَر نم اهدعو ايف «قح هللا دعو نأ ملعتلوإ»
 .ةدومحما اهبقاوعو هلاعفأ يف هللا مك (َنوُمّلعي ال مهرثكأ

 ةأرما ىلإ ريشبلا بهذو « ًاديدش ًاحرف كلذب اوحرفف « همقتلاف اهيدث هتطعأ عضارملا نيب نم همأ هيلإ ّدر اًملف « ةعضرم يدث ذخأي مل نوعرف لآ هطقتلا نيح ىبسوم ناك ١7 : ةيآلا

 ىسوم ّمأ لثمك ٌريخلا ةتعنص يف بستحيو لمعي يذلا لكم » : ثيدحلا يف ءاج دقو . ةقيقحلا ىلع هّمأ اهّنَأ فرعت ال يهو ًاليزج ٌءاطع اهتطعأو اهيلإ تنسحأف « ىبوم َّمأ ٌتعدتساف كلملا

 . 511/5-3805ج ريثك نبا/ !! « اهّرْجَأ ذخأتو اًهَدلو ٌعضْرُي



 امك ُةانيتآ ىوتساو ُهَّدْشَأ غلب رلوإل ١5

 يزجن كلذكوإ» ,ةوبنلا «أاملِعو

 نيح ىلع ةييدملا لخدو# 6 4 نينسحملا

 ءىاشعلاو برغملا نيب ثاهلهأ نم ٍةلفغ

 ليئارسإ «هتعيش نم اذه» ناعزانتيو

 هثاغتسافإ :يطبق (وّودع نم اذهوإ
 ُهَرَكَوَف هَودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا
 «هيلع ىضقفإل هفك عمجب هنعط «ىسوم
 لمع نم اذه» ىسوم *«لاقفإ ءتامف
 لاقإ» ١: «نيبُم ٌلْضُم ودع هنإ ٍناطيشلا

 ىلع َمين] 4يل ٌزفغاف يسفن ُثملظ ينإ ٌبر

 2 ٌروُفَعلا وه ُهَنِإ هل ٌرفغفإ» [كلذ
 امب لع تمعنأ امب ٌبر لاقإف : ١

 ْنلف» ةمعنلاو ٌزعلاو واحلا نم يل ٌتلعج
 نيرفاكلل ًانيعم «نيمرجملل ًاريهظ َنوكأ
 يطبقلا َّلتق ال ىسوم نع ىلاعت ربخُي 8
 نم «ًافئاخ ةنيدملا يف حبصأفإ :لوقيف

 عقوتيو ٌثفتلي «ُبقرتي» «لعفام ةرعم
 قرطلا ضعب يف ٌرمف «رمألا اذه نم نوكيام

 كلذ ىلع «سمألاب ةَرصسسا يذلا اذإفإ
 «ىبسوم هيلع ّرَم اًملف «رخآ لتاقُي يطبقلا
 ىبوم هل لاقإل ,رخآلا ىلع «ةخرصتسيإل

 ّرشلا ٌريثك ةياوغلا ٌرهاظ نيم ّيوغل كن
 ودع وه يذلاب شطبي نأ َداَرأ اًملفإ» 8

 «يطبقلا كلذب شطبلا ىلع َمزع مث امه
 نأ هتلذو هفعضو هفوخل ٍليئارسإلا ٌدقتعاف

 «كلذ لوقي هعمس ال هّدصق ديري امّنِإ ىسوم
 نأ ديرتأ ىسومايإ» :هِسفن نع ٌعفدي لاقف
 ملعف «نوعرف باب ىلإ اهب بهذ مثهمف نم اهَقَل يطبقلا كلذ اهي الف «ىسومو ره الإ هب ملعي مل هنأل كلذو ةيآآلا «سمألاب ًاسفن تلتق اك ييلتقت

 قيرطلا فلاخ هّنأل ةّيلوجرلاب هفصو «ٌلجر ءاجوول : ؟ ٠ كلذل هوريضحُيل هءارو اوُتعبف هوُبلَطف «ىموم لتق ىلع مزعو هقنح ٌدتشاف «كلذب نوعرف

 «جخرخاف كوُتقيلإ» كيف نورواشتي كب نوُرِتَأي الملا ْنِإ ىسوم ايؤ» :هل لاقف ىموم ىلإ قبسف ُهءارو اوُنعب نيذلا قيرط نم برقأ ًاقيرط كلسف
 كلذ فلأي ملو ؛هدحو رصم نم جرخ هرمأ يف ُهلودو ُنوعرف هيلع الات امب لجرلا كلذ هربخأ اًملف : 7١ :4نيحصانلا َنِم كل ينِإظ دلبلا نم

 اوركذف ِهِيَلَم و نوعرف نم «نيملاظلا موقلا نب يجن بر لاقإل «تفتلي 4 ٌبّقرتي 4 ًافئاخ اهنم جرخفإلا .ةسايرو ٍةمعنو ٍةيهافر يف ناك لب هلبق

 نسل
 رم 00 0 00101

 رج َكَلنكَو اَمْلعَوامُك + ةسدئاء ئيوتسأو مدس غلباملو

 سل >2 ع 0 ا 4 2 24 ا ل كل
 0 حال وعلا لح دوأ ننسحملا

 هع نرخ 2س حل اس

 وعمد اوراس حج 6 هر 2 كوس

 تو وامام 2 .هنكيش نم ىِرلأ كت

 ع 0 لضم ودع رص اساس ا لاف د2 ١

 وهوَ لدا ملا > مصرع جب و 5 5 ا

 كة لا يني 0
 م ع رس حسو هلله هز ول سم

 2 َنَلفَلَع َتْمَصْنَأاَمِب َبَرَلاَف 3 مِميلاروُفَحْل
 00 110000 لاس سوط ا اساس كنس 02 0000000 0

 اذإف بق بقرتيافياح و :.رملا ىف حبصاف [3!] نيمرجملل اريهظ
 ح

 رزخ دلع هوا ار ووزير يري ممول مي + ورام دم بم
 لامعا 6 . 1

 آ 314 -_-

 مسح جس 11 رج قع و عا ع١

 سطبي نأ دارأ أَي املف ه4 نييم
 لإ يو ديمألآيانن كن قمت نأ ديرب جسوملي عه جص حس تحس هس تحرس ع سس سلو دس 06 م

 َلاَقاَمُهَل ٌودَعَوُه ىلا
 م

 7 َنيِحلْصضمْلاَنِمَنوْكَت ند يرئامو ضرال ا فاَراَجبَنوكَت نأ

 الملأ تاونوثكبلا هيلا يلع
 09 تيحصتلاَن كل قعر كوفر
 © َييِدطا ولاَ قيَتَرَلهَدَشَكَلَمْإَاَبََِ

 اكرذي

 .20[نْيذَم وحن ] قيرطلا ىلإ هّدشرأَف كَلَم هيلإ عب ىلاعتو هئاحبس هللا نأ

 ّش :لاقف «يتالص يف هب وعدأ ًءاعد ينملع هللا لوسراي :لاق هّنأ هنع هللا يبضر قيدصلا ركب يلأ نع ١5 :ةيآلا

 ./7؟5و 85١ص بيطلا لباولا/هيلع قفتم «ميحرلا ٌروفغلا َتنأ كّنِإ ,ينمحراو ءكدنع نم ًةرفغم يل ٌرِفغاف

 دلو نم ىبسومو «مالسلا هيلع مهاربإ دلو نم نّيّذَم نأ ؛مهنيبو هنيب يذلا ٍبَستلل نْيَذَم وحن ءةلحار الو داز نم هعم ءيبش ال افئاخ ًادرفنم هسفنب ًاًراف مالسلا هيلع ىسوم جرت انو )1١(

 هذهو «ىلاعتهللا نم جرفلا هءاج اهدنعف ,(ليِبّسلا َءاَوُس ينيدهي نأ يبر ىّسع) :لاقو ىلاعت هللا ىلإ ُهّرمأ دنسأ ؛دازلا مدعو قيرطلاب هتفرعم مدعو هلاح ىأرو «مهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي

 .رطضلملا ةلاح



 اوس م قيد هيأ تفَرَْسعلاَق < <هتكردم م َءاَقْلَت هجوتاَملو

 مده َتَع َدَجَو ع يدم ءآَم ِدرواَمْلو 7 لِيَ

 لون وَتَمأٌم هنوذ نيدو وقتي ماستلا

 اكو ءاَصلاَر دسم 5م تالا خيام

 نقلت نأ دك خت

 مهل دع هن

0 

 اقسم وز ةصاأتس مرح

 مهند 0
 2 و 000

١ 

3 

0 1 
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 ًاقيرط ذخأ 4َنيْذَم َءاقلِت ةّجوت اًنوإط
 نأ يّبر ىَسع لاقإ»و كلذب حرف ًاكلاس

 لعفف «موقألا قيرطلا 4ليبسلا ءاوس يبّيولهي
 يف مقتسملا طارصلا ىلإ هادهو كلذ هب ُهللا

 :77 ًايّدهم ًايداه هلعجف «ةرخآلاو ايندلا

 نيدم ىلإ لصو ال 4َنّيْذَم ًءام دَرو الو
 ءاشلا َءاَعُر هدي ٌرئب اهل ناكو ءاهءام َدَرَوو

 ةعامج «سانلا نم َهَمُأ هيلع د َدَجَو

 نيدأرما مهِنوُد نم َدجَوو َدوُقسي»
 منغ عم درت نأ امهمنغ نافكفكت 4«ِناَدوُذَت

 هيلع ىبسوم امهار اَملف ءايذْوُي العل ءاعرلا كنثوأ
 لاقإ ءامهمجرو امه قر مالسلا
 ّمم نادرت ال مريخ ام ؟4«امكبطخام

 وب ىتح يِقشن ال اقلاقإل ؟ءالؤم
 غارف دعب اّلِإ ّيقس انل لصحمي ال « ءاَعّرلا

 لاحلااذهف «ريبك خيش انوُبأوإ ءالؤم
 :7 4 :ىلاعتهللا لاق «ىرت ام ىلإ انل ءىجلملا

 نع ةبيش ينأ نبا ىور امه ىقسفإل
 ا مالسلا هيلع ىسوم نأ) :باطخلا نب رمع

 ساثلا نم ةّمأ هيلع َدَجَو َنْيِدَم ًءام درو
 ىلع ةرخصلا اوُداعأ اوُعرف اًملف لاق «نوقسي
 اذإف ءلاجر ةرشع الإ اهُعفر قيطُي الو «رئبلا
 ؟امكبطخ ام لاق َناَدوُذت نيكأرماب وه
 اَلِإ قتسي مل مث هعفرف ٌرجحلا قأف «هاتثّدحف
 هدانسإو (منغلا تيوُر ىتح ًادحاو ًابوُتَد

 يّنِإ بر لاقف َلّظلا ىلإ ىلوت مثإل . .حيحص
 ىسوم لاق ال «ريقف ريخ نم يلإ تلزنأ امل

 امهادحإ ةتءاجفإل :؟© ةأرملا عمسأ اذه

 ةرتتسم ءرئارحلا يشم «ءايحتسا ىلع يشت

 ىلع كّقِقاكيل :يأ ؛ةبير مهوتي الكل ًابلط هبلطي م «ةداعلا يف بدأت اذهو (انل تيقس ام ٌرجأ كّيزجيل َكوُعْدَي ُءْذَي يبأ ّنِإ ثلاقإ اهِعْرِد مكب

 ٌبِط «نيماظلا موقلا نم ٌتوجن فحت ال لاقإل هدلب ني هلجأ نم جرخ يذلا ببسلا نع «صصقلا هيلع صقو ُةءاج اًملفإط ءانمخل كبقس

 تلاقإل 5 ملعأ هللاف ءبيعش يخأ نبا هنأ مهضعب دنعو ؛مالسلا هيلع يبنلا بيعش هّنأ ءاملعلا نم ريثك دنع روهشملاو .ًانيع ُرِقو ًاسفن

 قيطي ال يتلا ةرخصلا عفر ِهّنِإ :ٌتلاق ؟كلذب ِكملع امو :اهوبأ اه لاق «نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ ُةٌرِجأتسا َتبأ اي امهادحإ

 قيرطلا فيك اهب ملعأ ٍةاصحب يل يفِذقاف قيرطلا يلع فلتخا اذإف يئارو نم ينوك لاقف ُهَمامأ ُتمدقت هعم ُتج ال يّْنإو «لاجر ةرشع الإ اهلمح

 نإف بج ّيِناغ يِنَرُجْأَت نأ ىلع هيتنبا ىدحإ هجّوزي نأ هيلإ بلط 4نيتاه ّينبا ىدحإ كحكنأ نأ ُديرأ ينإ لاقإل :؟1/ هيلإ يدتهأل

 كيذؤأ الو «كيلع قشأ نأ ُديِرَأ اموإ» «كيلإ وهف نيتنس ةدايزب تعربت نإف نينس ينام يمنغ ىعرت نأ ىلع «كدنع ْنِمَف ًارشع َتمقأ

 ٌُتئرب دقف امهّلقأ ٌثلعف يتم انأف «يلع ناوذُع الف ٌتيضق نيلجألا امّيأ َكنيبو ينيب كلذ لاقإل : "8 «نيحلاصلا نب هللا ًءاش نإ يندجتسإل

 رجا مالسلا هيلع ىسوم نإ) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :متاح ينأ نبا ىور .«ليكو لوقن ام ىلع للاوإو لع جرح الف ُدهعلا نم
 .(هنطب ةمعطو هجرف ةفعب ُهَسْفن

 ادد «اَممافوأو اهدي و : لاق ؟ ينو نيلجألا يأ هلل لوسر ب: ليق « بيعش قارف هارأ



 راسو َلجألا ىموم ىضق اًملفإل 8
 لمكألا ىّضق دق ناكو «ودالب ىلإ 4دلعأب

 ىأر «أراف ٍروطلا بناج نم سنآإ» ءامهنم
 اوثكما هلهأل لاقط ِدْعَب ىلع هل ءيضت ارا

 يّلعلإ اهيلإ بهذأ ىتح «ًاران تسنآ ينإ
 لضأ دق هنأل كلذو «ريخب اهنم مكيتا
 اهنم ةعطق راتلا نم ٍةَوْذَج رأ» «قيرطلا

 «دربلا نم اهب نوُقيدتست «نولطصت مكلعلإ
 نم يدون اهاتأ اًملفإ» :#. :ىلاعت لاق

 يداولا بناج نم 4نميألا يداولا ءىِطاش
 م ,برغلا ةيحان نم هنيمي نع لبجلا لي امث
 ْذإ ٌيرغلا بناجب تنك اموإ :ىلاعت لاق

 ىلإ دشري اّمِم اذهف «كيَرمألا ىسوم ىلإ انيضق
 لبجلاو ةلبقلا ةهج ىلإ راّثلا ّدّصق ىسوم نأ
 يف مرطضت اهدجو رانلاو ؛هنيمب نع يبرغلا
 يداولا لي اَمِم لبحلا فحل يف ءارضخ ةرجش
 ةعقبلا يفإ» بر ُهادانف ءاهرمأ يف ًاتهاب فقوف

 هللا انأ ينِإ ىسوم اي ْنأ ةرجشلا نم ةكرابملا
 نيملاعلا بر وه كبطاخي يذلا 4نيملاعلا بر
 «كاصع قلأ نأوإ» ١"#: ءاشي امل لاّعفلا

 هلوق يف كلذ ىلع هررق اك ءكِدَي يف ينلا
 يه لاق ؟ ىسوم اي كنيميب كلت اموز» :ىلاعت

 يلو يمدغ ىلع اهب شهأو اهيلع أكوتأ ياَصَع
 «زتم اهأر املفإي .«ىرخأ ٌبرام اهف

 يف «أربذُم ىو ناج اهنأكإ» برطغت

 ىلوإل اهيَملَي مظِع عم ةعيرسلا اهتكرح
 عبط نأل ,تفتلي نكي مل 4ْبَقَعُي مو ًاربذُم
 :هلهللا لاق املف «كلذ نم ٌرفتي ةيريشبلا

 «نينمآلا نم كنإ فحت الو لبقأ ىسوم ايف

 (هيدعت

 ٌثرِخلا
 200 ةريففلا#

 ٍاَجْنِم اهراس للا ىسوُمصفاملَ 3

 ميل ثق نر كما يخل اكروطلأ
 رس حد حرس سل ا رس ل 2 رس

 4 توُلطَصَت مكَّلَع راثلا تئزوذج وأ ريكا سهتُم
 0و

 كلزانف يسطرلاَنِم كلَحاَنَ كللِإمْصاو ٍءَوسِريَ 7 د د صم هك يي يو حصم مو ><
 مرج موس ا ىه كيم اص جا ا رس م سد

 اواك ْمِهْنِإ ءوُْيِإلَمو وعرف كا كليز نم ناتدهرب

 هما رم ءم نوح 2

 ُفاَحاَقاَسفَنهْنِمِثْلَدق ٍفِإَبَر َلاَق 9 <يقستفاَمَوَ
 وه اسس لا

 سي ؤي نصت رخ ثوز لوا شعم هل 0١ ١
 0 اف اأو رصياَءَد ّىعم هل

 اًنطْلُساَمْكْلْلَعَجَو كي َكَدُصَعدُشَمَس لاَ
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 ءدرَيَمهلِسْرا

 جرحت َكِْيَج يف كدي كلشا» دف نوكيف نك ء ٍءيشلل لوقي يذلا وه ُهبطاخيو همّلكي يذلا نأ َىَّمَحَتو فرعف ؛لوألا هماقم يف فقوف عجر

 ِءوُس ريغ نمإ» قربلا ناعمل ين رمق ةعطق اهنأك ًالألتت جرحت اهنإف اهتجرحأ من «كعرد :يأ «كبيج يف كدي ٌتلحدأ اذإ ِءوُس ريغ نم ًءاضيب

 نم هدجيام هنع بهذ كلذ لعف اذإف ؛هحانج ىلإ ُهَدي مضي نأ ٍءيش نِم فاخ اذإ 4بهّرلا َنِم ٌتَحاَج كيلإ

 ناعطاق ناليلد ءوس ريغ نم ءاضيب جرختف هبيج يف ُهّدِ هلاخدإو «ىغست ةّيح اهلعجو اًضَعلا ءاقلإ ينعي 4كّبر نم ناناهُرُب كِناذفإو «فوخلا

 ممضاوإ» صرب ريغ نم

 نم هموقو ُكِدِئَلَمو نوعرف ىلإ» ىلاعت لاق اذهو «هيدي ىلع قراخلا اذه ىرج نم ةوبن ةحصو [ىلاعتو هناحبس] راتخلا لعافلا ةردق ىلع ناحضاو

 نأ أ فاح يطبقلا كلذ «ًاسفن مونم تلق ينإ ٌبر لاقل :7 هتعاط نع نيجراخ «نيقساف اموق اوثاك مهنإ» عابتألاو ءاربكلاو ءاسؤرلا

 قف ةّدش هل لصحف ؛ةرقلا نيبو اهنيب ريخ نيح ةرمجلا هلوانت ببسب كلذو كًاناَسِل يتم حصفأ وه ُنوراه يخأو#» 5 ينوأر اذإ «نولتقي

 ينقُدصُيِ» يرمأل ًانيعمو اينو «اءدر يعم ُهلسرأفإ» « وق اوُهَقفي يناسل نم ةدقع للخاوإِل :لاق اذهلو «ريبعتلا

 دس لاقإل ةياد ىلإ مهل ليبس اال «انتايآب امكيلإ نوُلِصي الف ًاناطلُس اَمُكَل لعجنوإ» «كيحأب كبناج ٌزهثو كرمأ يّوقتس «كيخأب كدّصع ٌدْشَتَس

 .انتاياب «نوُبلاغلا اَمُكَعِبتا نمو امُثنأإ هللا ٍتايا امكغالبإ ببسب اًمكاّذُأ

 هللا لاق اذهو « ِهِئَلَمو نوعرف ىلإ هعم ًالوسرو ًايبن هللا هلعج ىتح هيف ٌعِفش هّنإَف « مالسلا امهيلع نوراه ىلع ىسوم نم هيخأ ىلع نم م َمظعأ ٌدحأ سيل : فلسلا ضعب لاق "5 : ةيآلا

 . 585/8ج ريثك نبا/ . # ًابيجو هللا دنع ناكو ل : ىسوم ّقح يف

 «(ِنوُبَدكي نأ ٌفاخأ  ينإ يف



 هل

 هس و 2 مس هَ
 -_ 0200 - ١ 02 52 رعلاحو ساس سس وع

 نوت نمو ءودنِعْنم ئدهلاب ءاجنَميملعأ ىبراوموم
 وه ع و ب ص ل صرخ سس ع

 نوع لَمَ() توفييطلأ ُمِلْفِياَلْمَنِإِراَدلأةَبقدَعَم
 أ 2 يذلا ع

 دقواَف فرع ولن مُكحَل ُتَمَِعآَم الملا اهنأتي

 تايب انتايآب ىموم مهءاج اًملفإل :”5 نيا
 ةلعفم «ىرتفم ٌرْحِس الإ اذه ام اولاق
 «هاجلاو ةليحلاب هتضراعم اودارأو ؛عوُبصم
 نوعي 4نيِلّوألا انئابآ يف اذهب انعمس امو
 ادحأ انيأر ام هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع
 لاقوإل :17 نيدلا اذه ىلع انئابا نم

 ًءاج ْنَمب ُملعأ يبرإو مهل اجب «ىبسوُم
 لصفيسو ؛مكنمو يّنم «وهدنع نم ىذه اب

 نوكت نّمو» :ىلاعت لاق اذهلو «مكنيبو ينيب
 ديبأتلاو رفظلاو ٍةّرصنلا نم 4ِراَدلا ةبقاع هل
 ٌرعهللاب نوكرشملا .«نوُمِلاظلا حلقُي ال هنإإ»

 ٌفختسا مان «نوعرفا لاقوإ» :"8 لجو

 مكل ٌتملع امألكا اهّيأ ايا :هوُعاطأف ُهَموق

 هنع ًارابخإ ىلاعت لاقو «يريغ ِهلإ نم
 .ىلعألا مكبر انأ لاقف ىّدانف ّرفحف»
 هنأ ينعي ,4لوألاو ٍةّرخآلا لاكن هلا ُهَدخَأف
 «كلذب مهل احرصم مييف ىدانو هَموق عمج

 هنإ ىتحو «هنم َمقتنا اذهو «نيعيطُم ُهوُباجَأف
 ًاهلإ تذختا نيلإ» :لاقف كلذب ىببوم هجاو

 لاقز «4نينوجسملا نم كّتاعجأل يريغ
 «نيطلا ىلع ُناماه اي ل ذقؤأفإلا :[نوعرف
 ءانبل ًارجآ هل ذختي نأ ناماه ةريزو ّرمأ

 م لل لق ال 7 اَسئاَء َدَفَلو ا َنيِحوَمَقَمْل "توه ةَمِلاََيَو

 لإ ىلإ ٌعلَطََف ٍتاومسلا ٌبابسأ ٌبابسألا غلبأ 3 تورقلا اعله ام دس بكلام
 هلإ ىلإ ٌعلطأ سس سل و ع جر حاسس ع عسا مال 7

 ل وو © وكمل ةسنيو ىدخَو ياكالرتصع
 مهنأ اوُتظو «قحلا ريغب ضرألا ف ةوثجو ااا

 هّنأ اودقتعاو اوُرَبتو اًوْعُط «؟نوُعِجري ال انيلإ
 ناك فيك ٌرظنافإ» ٌدحأ مهنم ّقبي ملف ةدحاو ٍةحيبص يف رحبلا يف مهانقرغأ 4ميلا يف مهانذبنف ُةَدوُنُجو ةانذخأفإل : 4٠ داعم الو ةمايق ال

 مويوإ» لسرلا بيذكت يف مهتقيرطب ذخخأو مهءارو كلس نمل 4راتلا ىلإ نوُعدي َةعأ ٍمهانلعجوو# : 4١ [مهرمأ رخآ :يأ] «نيملاظلا ةبق

 مِهكِلَم ةنعلو مهتنعل هللا عرشو 4ةنعل ايندلا هذه يف مماستتاو) : 47 ةرخآلا لذ ًالوصوم ايندلا يزحخ مهيلع عمتجاف «نوُرَصنُي ال ةمايقلا

 نم مه ةمايقلا مويوإ» كلذك مهعابتأو ءايبنألا ةنسلأ لع نوثوعلم ايندلا يف مهنأ م .هلسرل نيعبتملا ودابع نم نينمؤملا ةنسلأ ىلع نوعرف

 «نيتوقمملا نيِكلهلا نم :يأ] 4نيجوُبقملا نمإ» «دوفرمل ِدقَرلا سْفب ِةمايقلا ٌمويو ةنعل هذه يف اوُيناوإ» :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو ؟نيجوُبقملا
 لازنإ نم مالسلا هيلع ىبموم هلوسرو هلبع ىلع هب ّمعنأ اًمع ىلاعت ربخي «ىلوألا نوّرقلا انكلهأ ام دعب ص تباتكلا ىسوم انيتآ دقلوإ» :4*
 .نيكرشملا نم هللا ءادعأ اوُلَتاقُي نأ نينمّوملا رمأ لب ةّماعب هم بّذَعُي ل ةاروتلا لازنإ دعب ىملاعت هنأ ينعي ؛ُهالَمو ٌنوعرف كلهأ ام دعب هيلع ةاروتلا

 ساتلا لعل «نوُركذتي مهّلعلإ» حلاصلا لمغلا ىلإ ًاداشرإو :يأ ,ةمحرو حلا ىلإ ىدهو «ّيَعلاو ىَمَعلا نم «ةمحرو ٌىدُهو ساتلل ٌرئاَصَب

 . ةبيسب نوذتبيو هب نوركذتي

يف لكجبأو نطل َلعنَسَهَتَي مدهلي يل
 او اًحََص لص 

 تح 0 2 نكلا يوتطأل ْنِإَو سوُمِوَلِإ

 اَنْ اونظَو ّقَسْلاِر بَ ٍضَرَأْلافوُدوجْحَوَوُه

 ف يح 00 (© تسوُعَحَربال

كح َقْيكَر ظنا رسل
3 تييبطلاة بقع 3 

 

 للم ع ريس رس

 سبات كلا لإ كفن ٌدِبَدَّمِب َةَّمِيَأْمُهَتْلَعَجَو
 20 20 ل م 2 22 2

 ةكتئل ايدل ًاوذدَهف مُهننَعَمْتَأَو © اإ) ترورصسال

 الس حس ل
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 هللا نع هب ارّبخأ ايف امهقدص ىلع تارهاقلا تآللّدلاو تارهابلا تازجعملا نم هللا امهاتالم هضرعو .هئلمو نوعرف ىلإ نوراه هيخأو ىموم ءىجب نع ىلاعت ربخي "1/5 : ةيآلا

 عابتا نع مهربكتو مهتايغطل كلذو 3 ةتهابملاو دانععلا لإ مهيغبو مهرفكي اولدع هللا دنع نم هنأ اونقيأو ؛ هوققحتو هودهاشو كلذ ُةولمو نوعرف نياع اًملف 3 هرماوأ عابتاو هديحوت نم لجو 0

 . 385/7 ج ريثك نبا/ . # ىرتفم ٌرحس ّآلِإ اذه ام 9 : اولاقف « قحلا



 ىلإ انيضق ْذِإ يثرغلا بناجب تنك اموإ» : 45
 ةبني هبني «نيدلهاشلا نم ٌتنك امو َرمألا ىسوم

 هلآ هيلع هللا لص دمح ةّربن ناهرب ىلع لاعت

 نك ًاربخ ةيضاملا بويغلاب ربخأ ثيح ملسو

 أرقي ال يّمأ لجر وهو ءءاَرو ٌدهاش ُةَعماس
 دمحم اي تنك ام :ينعي ؟بتكلا نم ًافيش

 نم ىبسوم هللا ملك يذلا يلرغلا لبجلا بناجبب

 اموإ» يداولا ءىطاش ةيقرش يه يتلا ةرجشلا

 ٌنكلو كلذل «نيدهاشلا نم تنك
 نوكيل كلذ َكيلإ ىحوأ ىلاعتو هناحبسمللا

 اهُدهع لّواطت دق نورق ىلع اناهربو ةجح
 ءايبنألا ىلإ هاحوأ امو مهيلع للا جس اوُسنو
 ًانورُق انأشنأ اتكلوط :؛© ع

 لهأ يف ايواث تنك امو ٌرُمُعلا مييلع لّواطتف
 يف أرقم تنك امو 4اتتايآ مهيلع اول َنيذَ
 نع تربخأ نيح انايآ مهيلع اولتت َنَيْذَم لهأ

 هيلع اوُدَر امو هموقل لاق امو ءبيعش اهّيبن
 انيحرأ ٌنمن نكلو «نيليمرم انك اتكلوإ
 :45 ًالوسر ساّنلا ىلإ َكانلسرأو كلذ َكيلإ
 ربخأ 4اَنْيداَن ْذِإ روطلا بناجب تنك اموإ)

 :ىلاعت هلوق نم صخأ ىرخأ ةغيصب اَنُهه
 ىلإ انيضق ْذِإ يبرغلا بناجب تنك اموإ)
 ىدان ْذِإوط :ىلاعت لاق ع .يَرمألا ىسوم

 روطلا بناج نم هانيدانو» « ىسوم كبر

 نم ةمحر نكلوإ» .4أّيجن هاسبّرقو نميألا
 كربخأو كيلإ هاحوأ ىلاعت هللا نكلو 4كّبر

 مهلإ كلاسرإب دايعلابو كب هنم ةمحر هب
 كلبق نم ريذن نِم مهاتأ ام ًاموق رذشل»
 هب مهتنج امب نودتبي مهّلعل نورك ذي مهّلعل

 مولع 3 ميل كانلسرأو ؛ةيآلا ؟4(ًالوسر انيلإ ٌتلسرأ الول اير اولوقيف ميمديأ تتمدق امج ة ةبيصُم مُهبيصت نأ الولوإ» : 3 لجو ٌرعهللا نم

 ُمُهَءاج اًملفإط :48 ريذن الو لوسر مهتتأي مل مهّنأب اوُّجتحيف مهرفكب هللا نم ٌباذع مهءاج اذإ مهرْذُع ٌعطقتيلو ةجبحلا

 ينوأ امل يتوأ الإ داحلالاو لهجلاو رفكلاو دانعلاو تنعتلا هجو ىلع [ةكم رافك :ينعي] «اولاقإل [ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم :ينعي]

 نم ىسوم ّيتوأ امب اورفكي ملَوأإط «تاّرهابلا تايآآلا نم كلذ ريغ ىلإ مامغلاو رحبلا قلفو نافوطلاو ديلاو اّضَعلا لثم ةريثكلا تايآلا نم 4 ىسوم
 امهتم لكب «نوُرِفاك لكب انإ اوثاقو» ءانواعت "04 ًرهاظت ٍنارْحِس اولاقإمو ؟ةميظعلا تايآلا نم ىبسوم ّيِتوُأ امب رشبلا رفكي مرو «لبق

 نرقُي ام ًاريثكو 4نيقداص متنك نإ ُهغبتأ امبنم ىّدهأ وه هللا دنع نم باتكب اوُتأَف لقط : 48 :هدعب لاق هّنأل «نارقلاو ةاروتلا :يأ «نورفاك

 نم ّقحلا هب نوعفادت ايف «نيقداص متتك نإ9 «[مالسلا امهيلع دمحمو ىسوم ْيَباتك نم ىّدهأ باتكب اوُيَأف :يأ] «نارقلاو ةاروتلا نيب ىلاعتمللا

 ٌىَدُه ريغب ُةاوه ٌعِبَتا نّمِم لضأ نموإ» ةّبح الو ليلد الب «مُهَءاوهأ نوعبتي امنأ ْمَلْعاف كل اوُبيجتسي مل نفل :© ٠ :ىلاعت هللا لاق ءلطابلا
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 00 كلو او تردهب 58 2 00 ا ا هل آآ
 مدة 8 حي ارلس

 أولت دم ٍلْهَأ تفاوت دحوم أ

 م © : تيا كساكلو ات

 نفك لس 2 0-71

 رج نورك ا 1 7

 هو هع ا دس هي 000

 لطتدممل قراصم هيي الولو
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 َْوكبَو كيلي َءَمِييَ دف اًلوسَراَمِلإَتلَسَرَأ لَو اَنعَر
 ا قحلا مه ءابتَلم [) 8 َييمْومْلا حم

 ل شال 0 ورا د 0

 ا اسوم ضو ملتي وأ" و

 2 فك لحبآَِولاَوو ارهدظت نار نارحس واكل ني سوم
 0 ل هم . ا 4 ه2 ا مج

 هع ام داغدهأ وهو لنصَنَو الكي ل كبأونَأَملَق 9

 0 ا ا

 َملَعاَف كلوب يِحَتَس لَن 9 تيقيّصرتك نإ

 رضي هوم لسمو شو توج

 2 َنيِيدَطلاَمَوقْلا ىَرَهماَلهَأ وَ | هلآ رم ىذه

 سك

 .«نيملاظلا موقلا يلبي ال هللا نم هللا باتك نم ٍةذوخأم ٍةَبُح ريغب هللا نم

 .ملسو هلآو امييلع هللا ىلص ًادمحتو ىبوم نونعي (ةكم رافك :يأ ١١(

 لمكأ هلسرو هئايبنأ ىلع لزتي من هللا َنَأ ةرورضلاب ملع دقو . ىسوم ىلع لزنأ يذلا سومانلا اذه : نارقلا نم لزن ام لوأ عمس امدنع لفون نب ةقرو مالك نم ناك ٠© : ةيآلا

 . 7990/9ج ريثك نبا/ « !! نارقلا نم فرشأ الو مظعأ الو حصفأ الو لمثأ الو



 مهلعل لوقلا مه اَنْلَصو دقلو# 6١: انا

 «نآرقلا :يأ] لوقلا شيرقل نيب « نورك ذ تي زا
 حئاصنو ًاديعوو ادعو :ًاضعب هضعب عب َنيِرْلا ©) تورك كيُهَّلَح لَمْ انلَصوْدَقَلَو #

 :6؟ ماوحِلمُيف اوركذتي نأ ةدارإ ظعاومو مع سوو
 5 0 ع ورغد
 هب مُه هلِبق نم ّباتكلا مهانيتآ ن نيذلا» مهتلع لس اذإو أ ل نوي .ديوط وم نم بتكلم
 نم ءايلوألا ءاملعلا نع ىلاعت ربخي ب 4# نوم ْوُي .٠ ِهِلِبَق 1 انها نر 2 م 7 هه ره ا

 َنيِملَسُم هنإهبانماءأ
 لاق سَ «نارقلاب نونمؤي ٍمهأ باتكلا لهأ 9 أ در نم حل ءاولاق

 نوي 1 أ 000
 وي ْنَمَل باتكلا لهأ نم ْنِإوظ :ىلاعت ٍةتسحلاي َنوءَرْديو اوربصاَميِنِيَ هرم مهرج نووي كِتتلوَ

 يعش مهلإ لزنأ امو مكيلإ َلِزنَأ امودللاب 001 5- رح حاسس هس

 ءاملع نم ملسأ نم اذه يف لخديو] «كهلل وغللأ أ وعمسم اَدِإَو :(6) ترفمهكقرَعسَوديل
 مهيلع ىلتُي اذإوإ» :8 عىراصنلاو دويملا كة ُح دَعَا ان أناَهو دنع وُسَرَك
 اذإ :يأ] «انير نم قحلا هنإ هب انمأ اولاق ًِ 1 9 اولاقو اوضرع

 ان [هيف امب انقّدص اولاق نارقلا مهيلع ءىرق 0 © ) نيه ا

 نارقلا اذه لبق نم «نيِمِلْسُم هلبق نم انك ع ل سرح سو يرسل ل 5

 كئلوأإ» :ه4 هلل نيصلخم نيملسم انك ولاَ © تح تييَهَمْلبم ملعاوهوم ءاسد نم ىدَبم 2

 ءالؤه «اوريص امب نيترم مهّرجأ ْنْوتوُي . مم 214 7 رَ ضأن * اكديم كَم َكَعَمئَدْشَ يَ
 باتكلاب اونمآ نيذلا ةفصلا هذبب نوفصتملا

 1 00 مو 200 و

 «اوريص امبإط :لاق اذهو «يناثلاب م لوالا دولا عَ لكَ 0

 ديدش اذه لثم مشجت ْنِإف قحلا عابتا ىلع وسم ل 2 1

 «ةئيسلا ةنسحلاب َنوُؤوَرْدَيوطظ «سوفنلا ىلع ميم هرَق نِواَنحصَمأ كَ 5 توملعيال مهرتكح
 نوفعي نكلو هلثمب ئيسلا نولباقي ال ' يا ك1 1 ١م تكليف هس 20

 نم © نوقف مهانقزر اميو» نوحفصيو 3 رع م رس رام 21 عب

 يقو «مهراقاو مهيلهأ ىلع نوقفني لالحلا هيمن يف تورز اسر يمل
 0 أ َرغللا اه اذا 6 تابرقلا 7 6 ل 2 0 ساو دم

 سَ ٍءمهنورشاعي الو هلهأ نوطلاخي ال «هنع 72 ضي 0 وايه أ ذي لوش «راَهَمُأف َتَعَبيَّقَحَْرُملا

 مارك اوُرَم وغللاب اوُرَم اذإوإ :ىلاعت لاق م تنوملدظ امانه دال ؟لْهماَنكحح
 5 مكلامعأ مكلو 26 اولاقوإ» © توفي 1 اهَُأَواَلِإ ترش

 مكيلع هفس اذإ 4نيلهالا يغتبن ال مكيلع 0
 هنع باوحلا مهب قيلي ال امب مهمّلكو ٌةيفس

 كيلع امّنإ كلذ كيلإ سيل 4َتببحأ نم يرلهت ال كنإإط : ه5 ٌبيط مالك الإ مهنع ردصي الو حيبقلا مالكلا نم هلم هوُنباَُي مو هنع اوضرعأ
 ملعأ وهو ءاشي نَم يراه, هللا ّنكلوإ» «مُمادُم كيلع سيلإل :ىلاعت لاق أك «ةغمادلا ةَبحلاو ةغلابلا ةمكحلا هلو ءاشي نم يدبمهّللاو «غالبلا

 انعبتا نإ ىشحن 4اتيضرأ نم فطختن كعم ىَدْفلا عش ْنِإ اولاقوإ» : ه7 ةياوغلا قحتسي نّمم ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ وه 4نيدلتهملاب
 مه ْنكمن ْمَلَوأِ :مهل ًابيحم ىلاعتهللا لاق ءاتك انأ ائوفطخيو ةبراحخلاو ىذألاب انودصقي نأ نيكرشملا نم انّلوح نم انفلاخخو ىدهلا نم هب تك ام

 لك ثارغ هيلإ ىَبْجُيط ؟اوُمَلسأ دقو مهل ًانمآ نؤكي الو مهكرشو مهرفك لاح يف مهل ًانمآ ُمرحلا اذه نوكي فيكف َعِضُو ُذنم 4أَتآ ًامَرَح

 «اهتشيعم ترطتب ةيرق نم انكلهأ موإط : ه8 «نوملعي ال مهّرثكأ ّنكلوإل اندنع نم كاَنُدَل ْنِم اقر إل هلوح امم راقلا رئاس نم «ءيش
 نحن اًنكو «مهتكاسم الإ ىرت الف مهُرايد ْتَرْيُد ياليلق الإ مهدعب نم نكست مل مهنكاسم كلتفإ» هللا ةمعن ترفكو تكرشأو تفط

 وهو «/نتايآ مهيلع اوُلعي ًالوسرإ» ةكم يهو «اهتأ يف ثعبي ىتح ىّرقلا َكِلْهُم كبر ناك اموإ» :84 دحأ اهيف سيل ًابارخ تعجر «نيثراولا
 .[نورفاك :يأ] «(نوُمِلاظ اهّلهأو الإ ىَرقلا يكلهُم انك اموإ» «كاشوح نمو ىرقلا ٌمأ ٌرِذتل : :ىلاعت لاق اك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ٌدمحم

 ٌّنح ّدَأ كولمت ٌدبعو « يب ّنَمآ مث هّيبنب ّنَمآ باتكلا ٍلهأ نم ٌلجر ؛ نيتّرم مهّرجأ نوُئْؤي ةثالث ١ : هلع هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوم ينأ نع حيحصلا يف درو 84 : ةيآلا

 . 51/5-594ج ريثك نبا/ ٠ « اهجّوزتف اهقتعأ مث اهيدأت ٌنسحأف اهبّدأف ةمأ هل تناك لجرو « هيلاوم ٌقحو هللا



 ةايحلا عاتمف ءيش نم متيتوأ امو مف

 هدابعل هللا ُهَّدعأ امل ةبسنلاب «اهتنيزو ايندلا
 مظعلا ميعنلا نم ةرخآلا رادلا يف نيحلاصلا

 لاق اك «ىقبأو ٌريخ م هللا دنع امو مقملا

 «« قاب هللا دنع امو دقني مكدنع ام :ىلاعت

 ايندلا مّدقُي نم لقعي الفأ «نولقعت الفأل
 ًاَدْعَو ُهاتذحَو ْنَمْفأل : :531 !؟ةرخآلا ىلع

 ٍةايحلا حاتم ُةانعتم ْنَمك هيِقال وهف ًاتسح

 !؟4نيرضخملا نم ٍةمايقلا موي وه مث ايندلا
 ىلعمللا هدعو امب قّدصم نمؤم وه نمفأ
 هيلإ ٌرئاص وه يذلا باوثلا نم لامعألا حلاص
 هللا ءاقلب بَّذكُم ٌرفاك وه ْنَمك ةلامال
 لئالق ًاماَيأ ايندلا يف نم وهف هديعوو هدعوو

 قلة
 24 ص 10 لآ

 - 200 هم لذ م

 مب 29070 زيلع 7 0 11 ا سلاَوسَم وكم هت هو
 نذل 2 6 َنيِرَصَحْمْلاَّنِم

 لوا لوقلامولََقَحَن لاف 09 ومصر
 ه#آ#آ هت لي مه 0ك 11 6 -- رم

 اَناَيِإ |اواكاَم كلل نبا وع وع اسوغأ نذل
 لل ع سس ا و مآ

 أوين هَوَحَم يكرس قنازيت# ] تيوذبعي

 هول لس سس 6 2001 دب امم هو 000 «نيرضخملا سس ةمايقلا م و وه ثم

 مو داني مودو اد | تود انك متبادل 2 نيأ ُلوُقي ميداني مويو» :5 37 ؟نيبّذعملا

 وس م 7 سر ماس سل 0 00 ىلاعت ربخي د 4نومُعرت منك نيذلا يئاكرش

 هابل ملص تي 7 َنيِلَسْرَمْلَاَمَنْبَح أ آَذاَم لوقف نيأ :ينعي ؛ةمايقلا موي رافكلا هب خيوُي اًمع

 20000117 58 0 هذ قيل ةكنم م دي له ايندلا يف اهنوُدبعت منك يتلا ةملالا

 ليوم 0 تأ ديك مييلع قح نيذلا لاقإ» :5 ؟مكنورصني
 69 تيحلفملان م تر د نأ حوسعُف احليكص ابرد :رفكلا ىلإ ةاعّدلا مهو «لوقلا

 هه 2 م رس هو 20 ل انأربت انْيَوَغ امك مهاتيوغأ اَنيَوْعَأ نيذلا ءالؤه

 وبول كاك كو ءاشمام قلخ مهلع اودبشف « نوُدُبعي ُدبعي اناّيِإ اوناك ام كيلإ

 نكت اَممَ ِدلَكَي كلير 00 9 ٍردياَنَعْلَص هيو هلأ ١ مهدابع نم اووررت م مهوُكبئاف مهووغأ مه
 مرو 7 ًةحلا هللا ِنوُد نم م اوّذختاوإط :ىلاعت لاق اي

 ا ةنآوخو 0 ! تو 0 مهتدابعب َنورفكيس الك اَرِع مه اوثوكيل

 َكيَوَو 69

 ب وم ةثُل اوغذا ليقرو :4 «ًاذيض مهلع َنوثوكيو

 مو ملف ْمِقْرعتف ايندلا يف مهتم نوُجرت

 مهنأ اوُنقيتو «تاذعلا اًوأرو مهل اوُبيجتسي

 :لوقيف مهِدانُي مويوإ» :5© ايندلا يف نيدَتهملا نم اوناك مهّنَأ ول ٌباذعلا اوُاع نيح اوُدَوْف نوت اوثاك مهنأ ولؤ» «ةلاحم ال راثلا ىلإ نورئاص

 مكلاح ناك فيكو ؟مكيلإ نيإسرملل مكباوج ناك اذام ؛تاّبنلا تابثإ هيف اذهو «ديحوتلا لاوس نع لوألا ٌءادنلا ؟4نيلَسرملا مثبجأ اذام

 :55 :ىلاعت لاق اذهو ءليبس ٌلضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ىّمعأ هذه يف ناك نَم نأل ؛توكسلا ريغ ةمايقلا موي مه باوج الو ؟مهعم

 ليتو َنَمآو بات نَم اًمأفإ :51/ باسنألاب نولءاستي ال مهف ٌججحلا مهيلع ُتَيِمَعَف 5 «نولءاسي ال ْمُهَف ٍذِئَموي ءابنألا مهيلع تيوعفإ»

 58 ةلاحم ال هيمو هللا لضفب ٌعقاو اذه ْنِإف «ةبجوُم هللا نم ىّسعو .ةمايقلا موي 4نيحبفملا ّنِم نوكي نأ ىسعفإل ؛ ؛ايندلا ةايحلا يف ياحلاص
 قلخلا يف ةَريخا ُمُهَل ناك امإط «لاعت هيلإ اهُمجرم اهلك رومألاف «نكي مل أشي مل امو ناك ءاش امف ءءاشي ام «راتخيو ءاشي ام قلخي َكُبروإ»

 مهُروُدُص نكن ام ُملعي كُيروإف : 59 ًائيش راتخت الو قلحت ال يتلا دادنألاو مانصألا نم ؟نوكرشُي اًمع ىلاعتو وللا َناحبسإل رايتخالاو ريدقتلاو

 دوبعم الف ةّيهلإلاب درفنملا وه يَّوُه الإ هلإ ال هللا وهو 7١: قئالخلا رئاس نم رهاوظلا هيدبُ امو «رئاضلا نكت ام هناحبس ملعي «4نونلعُي امو

 ةلوإت «هتمكحو هلدعب هيلع دومحما وه هلعفي ام عيمج ين «ةرخآلاو ىلوألا يف ُدمحلا هلإط «هاوس راتخيو ءاشي ام قلخي بر ال اي «هناحبس هاوس

 .هلمعب لماع لك يزجيف «ةمايقلا موي «نوُعَجرَت هيلإوإ» هتمح رو هتمكحو هتبلغو هرهقل هل بقعُم ال يذلا ؟مكحلا

 « هلوسرو هدبع ًادمحم َنأو هللا الإ هلإ ال هنأ دهشيف نمؤملا اَمأف ؟ َكّنيِد امو ؟ كين ْنَمو ؟ كبر ْنَم : حاحصلا ثيداحألا يف كلذ تبث اك « هربق يف لأسُي دبعلا َّنِإو 58 : ةيآلا
 . "10/9 ريثك نبا| . اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ىمعأ هذه يف ناك نم ْنأل , توكسلا ريغ ةمايقلا موي هل ٌباوج ال اذهلو « يردأ ال هاه هاه : لوقيف رفاكلا اّمأو



 © دكت دم يع هن
 َلِإاَدّمْدَسَراَهّنلاْمْكحِتَم هنأ لك نإ ْم سبه ل

 وى

 وكلب مكي ُهَكِإم سلا وَ

 ياكل سيو 9 تر تيو ربت الفأ هيف

 سس ىو 2 اعَلَو 006 2

 نو هضم نأ تلو هيفاون
 6 ا ا يا

 تلراهَنلَأَو

 ليلا مُكيلع هللا لعج نإ مثيأرأ لقط ول
 ؛مهب كلذ ٌرضأل 4ةمايقلا موي ىلإ ًادَمْرَس

 نم محل ٌرخس امب هدابع ىلع ىلاعت هللا ّنتمي

 مكيتاي هللا ريغ هل نَمإ» راهو ليللا

 را لعج ملأ ىلاعت ريخأ مث * ؟نومست

 مكيأرأ لقإ :75 :ميب ّرضأل ًادتْزَع
 د 4ادَمْرَس ٌراهتلا ُمُكيلع هللا لعج

 هللا ٌريغ ٌهلإ نَم ةمايقلا موي ىلإإل ًارمتسم
 نم اوُحيرتست هيف نوثكست ليلب مكيتأ
 ؟#نو رصبت الفأل مكلاغشأو مكتاكرح

 مكل لعجإل مكب 4وتمر نموإل 2
 انهو اذه مكل قلحخ «رابنلاو ليللا 1-6 1 2 0 2-0 50 ©
 ني اوُعبتلوإظ ليللا يف هيف اوتكستلا» 0203 0 در ددانس .وبو [5
 لاحرتلاو رافسألاب رابنا يف «هلضف اَنَقَفاًَديِهَّسَوَمألُك َنِماَمْعتَو 8 ترش

 يفللا باب نم اذهو «لاغشألاو تاكرحلاو 7 و 0 2 ا ع

 عاونأب هللا «نوركشت مكلعلوإ» .©"رشنلاو ِش اواَكاَممهتَعَّلَصَو هَ َقَحْلاَنَأ اوملصت "هرب اوناه

 ٌءيش ةئاف نمو ءراهتلاو ليلا يف تادابعلا 25 دوْرَف تاكو 3 9 كروت راقي
 هكردتسا راهتلاب وأ ءراهتلاب هكردتسا ليللاب نغبف سومو 0 0 #8[ *

 8 وعحص ذو سد مسرب 18 رف سس ل هل اج 2

 ليللا لعج يذلا وهوإإ :ىلاعت لاق < «ليللاب ةبضعلاب اوننل مح اَعمَنِإاَمَز لأ نمو مهل
 ٌدارأ وأ ٌركذتي نأ ٌدارأ ْنَمَْل ةفلخ ٌراهثلاو سس حرص تا د وو رم عك

 نأ لوقف مهداب ةروإ :ل4 كركم يحمل بحال 00 وعلا لو بح نإ حرمت ف وف
 ًاضيأ اذهو ؟4نوُمٌعرت متك نيذلا يئاكرش ٍْ ردتالو رجلك تكللت اَميِفْحْبأَو ©

 دبع نمل عيرقتلاو خيبوتلا ليبس ىلع ناث ءادن 000 ا 009 1 هم ]أ

 ىلع ىلاعت ٌبرلا مهمِدانُي ءرخآ ًاهإ هللا عم كلو هللا نسحا امكح نسح -ًاوأيت | حرم كبي
 ٍةَمَأ 23 نم انعزنوإ» 0/6 دابشألا سوؤر هه و و م طع 2 دص . م 21 00010

 اوثاه ١ ءاسقفإل ءالوسرو أَي «أديف 9 نيد ابحي ال هللا َنإٍضرالا يف د اغبتالو

 لف ريغ لإ ال 4 َقحلا نأ اوُمِلعفل ءاكرش

 مع نبا ناك 4ميرلع ىغبف ىسوم موق نم ناك َنوُراق َنإإل :5 مهوُعفني ملف اوُمَهَذ 4نورتفي اوناك ام مهنع لضوإ» ءاباوج اوُريمت الو ءاوقطني
 لقتل «ةّوقلا يلوأ ٍةبْضْعلاِب وتل هح ةحتافم نإ ام زوُثُكلا نم ُةانيتآوإ «هلام ةرثكل يغبلا هكلهأف يرماسلا قفان اك ّقفان هللا ودع ّنكل ءىسوم

 :داشرالاو حصنلا ليبس ىلع اولا ءهموق وُاص ُهَطعو «نيحرفلا ٌبحُي ال هللا ّنِإ حرفت ال هموق هل لاق ْذإط ءاهترثكل ساّنلا نم َماعِفلا اهلمح

 وغتباوإو :ا/ا/ مهاطعأ ام ىلعهللا نوركشي ال نيذلا نيرشألا نيحرملا بحي ال هللا ْنِإ لاملا نم هيف ٌتنأ امب رطبت ال :نوتعي هيف ٌتنأ امب حرفت ال

 يتلا تابرقلا عاونأب هيلإ بّرقتلاو كّبر ةعاط يف ةمعنلاو لاملا نم هللا كبهو ام لمعتسا «ايندلا نم كبيصن ستالو ًةرخآلا ّرادلا هللا كاتآ ايف

 ّنسحأ مك ْنسحأوإل ,حكانملاو نكاسملاو سبالملاو براشملاو لكاملا نم هللا حابأ امه كبيصن سنت الو «ةرخآلاو ايندلا يف باوقلا اهب كلل لصحي
 .«نيدسفملا ٌبحُي ال هللا َنِإإ» هللا قلخ ىلإ ءيست نأب «ضرألا يف داسفلا غبت الوإ» هقلخ ىلإ ْنسحأ «كيلإ هللا

 ىلع ُتيِننَأ م ٌتنأ كيلع ٌءانث يصحأال «كنم كب ْذوعأو «كِتبوُفُع ْنِم كتافاعمو «كلوخس ْنِم َكاّضرب ٌدوعأ ين َّمهلْلا» :دجاس وهو ُهُْلر2َ يبنلا ءاعد نم ناكالا :ةيآلا
 ./؟1 ٠١ /ةيزوحلا مق نبال :بيطلا لباولا/ ملسم هاور (كيسفن

 ./80* مقر دواد وبأ هاور «ةمظعلاو ءايربكلاو «توُكلكاو توُربجلا يذ ناحبس» :هدوجسو هعوكر يف لوقي هم ناكر

 ىلع ٌراهّتلاو ٌليللا ىلاعت ركذ ةيآلا هذه يفو .هل وه ام امهنم لك ىلإ ٌدري ّنطفلا ٌعماسلا نأ ىلع اداتعا «ةلمج امهبساني امب وأ ءامجريسفتب نافدرُي مث ًالوأ ناعيش َفلُي نأ وه :ٌرشّلاو ُفلَلا )١(

 .بترما رشدلاو فلا وه اذهو .هللا لضف نم ءاغتبالا هو راهتلل امو ؛هيف نوكسلا وهو ليلل ام ركذ مث ليصفتلا



 «يدنع ملع ىلع ُهثيتوأ امنإ لاقل
 هقحتسأ يّنَأب هملعل لاملا اذه هللا يناطعأ امن
 تاراجتلا هوجوب ملعلا نم يدنع امل]

 ًالام هنم رثكأ وه نَم ناك دق 4ًاعمج رثكأو
 مهكلهأ دقو «هل انِم ةبحم نع كلذ ناك امو

 الوإب :ىلاعت لاق اذهو ءمهرفكب كلذ عم هللا

 مهيونذ ةراكل 4نومرحملا مهبونذ نع لأسُي
 ةئيز 4هميز يف هموق ىلع جرخفإ» 8
 بكارمو سبالم نم رهاب لمجتو ةميظع
 نيذلا «ايندلا ةايحلا نوديرُي نيذلا لاقت

 لثم انل تبل ايو :اهتنيزو اهفراخز ىلإ نوليمي

 نأ اوّنَم «مظع ٍظَح وذ هنإ ٌنوراق يتوأ ام

 عمس اًملف «يطعأ يذلا لشم مهل ناك ول
 «مكليوإ» :محل اولاق عفانلا ملعلا ّلهأ مهتلاقم

 لاقوإ 8١: [كلذ مهلوق ىلع مهورجز]
 ْنَمِلريخ هلا ُباوث ْمُكَليو ملعلا اوثوأ نيذلا
 نينمّوملا هدابعل هللا ءازج 4ًاحاص لمعو َنَمآ

 .نورت امم ٌرييخ ةرخآلا رادلا يف نيحلاصلا

 اكسل لق
_ 2# 

 كد هَما أليك عله أمس
 ب 0 2و2 700 سد عمو جام 0

 أو هوق هنو دشأوه نم نورفلا برم هلق نم
 ك0 00

 هيمو للع كعَعَحَم 7 ترتسم وود صْوسسمِاََو
 كرب اص رس رج لص

 0200 0 ره

 انتي وحلا تودي كيلا ينير ف
 حو 7 82 ا 3-3

 200 8ك هيلا وأ تيل رس حس ا رفيق هس 2
 اَمْقَسَخ © توري الإ َهِدَقلباَلَو اح ِلصَلِعَعَو

 ل ةكِف نمو هل ناكاَمَف ضردْلا دراديوهي و 32 1 مع 2 2

 أئَمَكلَحِيْأَو © َدرِوَتسْلاَ يس كامو هلل

 نّمِلَقْرَرلأ متي اَكَوَبوُفَب مون ,
286 

 هل هر هي ينم مس لس 0100 2 ميس هت

 ًاَقَسَحَل انكم نم َنألْولَذِرَقَيَو وداَبِعْنم 0. 2

 ماأاا

 اهلعجب رجلك دوريا لماما 8 م١ ةرحألا رادلا ف نوثغارلا ايندلا ةبع و 0 ا نع «4نوُرباصلا الإإب ةّنملا 4اهاقلُي الوإ»
 رس لحرس ل <. 0
 قلو ةسقالو يلا ولع نو ديري َتَِلل تبث 3 «#ضرألا هرادبو هب انفسخفإ»
 20 كي 200 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يراخبلا دنع

 7 لي ءاج ع 7 يا هب ٌفِسُح ذِإ ُهَرازإ ٌرجي ٌلجر انيب» :لاق ملسو

 رح ا 2 سوء وع ((ةمايقلا موي ىلإ ضرأألا ف لجلمجتي وهف

 6 الو هلام هنع ىنغأ ام 4نيرصتنملا نم ناك امو
 هنع اوعفد الو (هسصمشحو ةمدخ الو هَعْمَج

 نيدلا « سمألاب ةناكم اوم نيذلا حبصأوإ : م3 هو نم الو سفن نم ل رصان الف «هسدنل ًارسعنم سفن يف وه ناك الو باعوا ةمق

 اذه فلاب ياو الا ةمكحلا دلو عفو ضفشو شرثو ىيشو مدعو طعيألا إف هسا نحل اشي وحاب لقا سيب روي

 ابحي نم الإ َنامإلا يطعُي الو «ٌبحُي ال نمو ٌبحُي نَم املا يطعُي هللا ْنِإو ,مكقازرأ مسق اك مكقالخأ مكنيب مسقدألا نإ) :ثيدحلا يف
 لفي ال هتأكيَوإط كلثم َنوكن نأ انْدَدَوانأل ءدب فسخ ام انب فسخل انيلإ هناسحإو انب هللا فطل الول «انب َفَسح انيلع هللا ّنَم نأ الولإ»

 يف ًاَوُلُع َنوديِرُي ال نيذلل اهّلعجن ٌةرخآلا ٌرادلا َكْلِتط :/17“ ةرخآلا يف الواي ايندلا يف ال هللا نع ٌرفاكلا ُحلفُي الو ءًارفاك ناك هّنإ «نوٌرفاكلا

 نوديري ال نيذلا نيعضاوتملا ني نيِنمّؤملا هدابعل اهلعج لوزي الو لوحي ال يذلا ميقملا اهميعنو ةرخآلا رادلا نأ ىلاعت هللا ربخُي 4اداسف الو ضرألا

 نم ٌريبخ هللا باوث «اهنم ٌريبخ هلفإ» ةمايقلا موي 4ةنسحلاب ًءاج نمل 05 «نيقتملل هب ةبقاعلاو)» ءمهيف ًاداسف الو مييلع ًربجتو هللا قلخ ىلع ًاعفرت

 الإ تائّيسلا اولمع نيدذلا ىَرجُي الف ٍةئّيسلاب ًءاج نموا :ىلاعت لاق مث «لضفلا ماقم اذهو !؟ًاريثك ًافاعضأ ٌهفِعاضي ُهللاو ٌفيكف ءدبعلا ةنسح

 .لدعلا ماقم اذهو «نولمعي اوناك ام

 0 ريك ا نسح هداتسإو ) ةمايقلا موي ىلإ اهف لَجْلجعَي هل



 ريع لل ع عوضر 1

 قب لقٍداَعم لإ كدارَل تس اءَرَفْلا كليلع ضروف ىلَنإ
 ل ا هم و

 َتكأَمَو 10 نيم للص يف فوه ْنَمَو ىدماي ءاجنم ملعأ
 نب كا رس حس

 فلير نّمدَمْحَراَل إب بكل َهْلُيل او

 ِتيَءْنَعَكَت 0 13 كلَ هَ 152
 هه #
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 211 | عدو كلت تلده

 ناكل ا انقل كيرلا
 09 نعبد ول لوم هد ةاعي ةخ

 2 6 نيوكبجلا ووش 0 ا | روس 1 ا
 اساس ح7 2 يوكل امو

 2 مسل
 ال مُهَواَكَم اَكَما» ءاولوقب نأ وكرت نأ اَ اٌبسح أ 2 َمَلا

 تسد ديكَنَمَلَعَلَمَ ْمِهِلَبَق نم َِنلاَمََقدَعَ و (ي)] ونسي

 َسياَ عا © ونكل رافت
 2 مس أ

 ةوهيسل نأ ِتاَتْيَس
 ” نيس ناك أنَ هأماَفل 0 سس 2 70
 سعب

 كلا

 َكّدارل َنآرقلا ٌكيلع ضرف يذلا نإ :8

 هتوالتو نارقلا غالبإب ُكَرَمُأ يذلا ِداَعَم ىلإ
 كلأسيف ةمايقلا موي ىلإ كّدريسم سانلا ىلع
 لاق اك ,ةلاسرلا ءابعأ نم كاعرتسا اًمع

 نلأسنلو مهلإ ٌلسرُأ نيذلا ٌنلأسنلفإ)» :ىلاعت

 ىدهلاب ءاج نم ملعأ يب 10 .© نيس رم ا

 كلا نمل لق «نيبُم ٍلالض يف وه نمو
 مكنم يدتهملاب ملعأ يبر :دمحم اي كبذكو
 رادلا ةبقاع هل نوكت نمل نوملعتسو «يئمو

 مث «ةرخآالاو ايندلا يف رصنلا ةبقاع نوكت نملو
 هيلع ةميظعلا ُهَيمعن ِهّيبنل أ ًاركذم ىلاعت لاق
 تنك اموإ :85 :مهيلإ هلسرأ ْذِإ دابعلا ىلعو
 تنك ام ُباتكلا كيلإ ىَقلُي نأ وجرت

 لزني ّيحولا نأ كيلإ يحولا لازنإ لبق 3
 لزنأ امّنِإ 4َكّبر نم ةمحر الإإ» كيلع
 دابعلابو كب هتمحر نم هللا نم كيلع يحولا
 ةميظعلا ةمعنلا هذبب ْكَحَبَم اذإف «كببسب

 «نيرفاكللاط ًانيِعُم (ًاريهظ نوت الفإ
 باطخلا] مهفلاخو مهذبانو مهقراف نكلو
 هلآو هيلع هللا ىلص هلالخ نم ةّمألل ٌةجوُم
 هللا ٍتايآ نع َكَنُدُصَي الو :41/ [ملسو

 كل مهتفلاخخ رثأتت ال «كيلإ تلزنأ ْذِإ دعب

 لغُم هللا ْنإف «كقيرط نع ساّنلا مهّدصو
 هب كلسرأ ام رهظُمو «كتيد دّيؤمو كَتملك
 ٌحٌذاوإل :ىلاعت لاق اذهو «نايدألا رئاس ىلع

 باطخلااذه] « نيكرشملا نم ٌننوكت الو هل ا 7-1 2 : 70 6 انَعّوَمَل هَ هَلاَنِإ ءهسفنل دهلجي ذإف دهلج كيرشاال ُهّدحو كّبر ةدابع ىلإ 4كّبر ىلإ 6 لا اك يل ة وا

 هب ٌدارملاو ملبسو هلآو هيلع هللا ىلص هل هجوم لك
 ٌرخآ اهلإ هللا عم دت الوإ» :8/4 [هتمأ ُدارفأ

 رّبعو «موّيقلا يحلا يقابلا متادلا هّنأب رابخإ اذه ُكُهَهْجَو الإ كلاه ٍءيش لك (هتمظعل الإ ةّيلإلا يغبنت الو هل الإ ةدابعلا ٌقيِلت ال وه الإ ةلإال

 َبَقَعُم الو فّرصتلاو كلا «مكحلا هلإ» «#ماركالاو لالجلا وذ َكّير ُهَجَو ىقبيو .ٍناف اهيلع ْنَم لكل :ىلاعت هلوقك تاذلا نع هجولاب
 . شف اًرش ناك نإو ٌريخف ًاريخ ناك نإ مكلامعأب مكيزجيف داعم موي نوُعَجرُي هيل إو همكحل

 توبكدعلا ةروس ريسفت
 نينمؤملا ّيلتبي نأ َدُب ال هناحبس هللا نأ :ةانعمو راكنإ ٌماهفتسا اذه يَنوُنتفُي ال مهو اًنمآ اولوقي نأ اوكرتُي نأ ساتلا بيسأل :؟ 4ملاإط ١:
 نم نيذلا اًنتف دقلوإ :9 ثيدحلا (لئمألاف ٌلئمألا مث نوحلاصلا مث ًءايبنألا ٌءالب ساّتلا ٌدشأ» : :حيحصلا يف ءاج اك ناميإلا نم مهدنع ام بسحب
 نأ تاتّيسلا نولمعي نيذلا ٌبِسح مأإ : 5 مهاوعدو مطوق يف «نييذاكلا َنَمَلْعلو ,ناميالا ىوعد يف «ءاوقدص نيذلا هللا َنَملْعَلَ مهلبق

 لاكتلاو ةبوقعلا مهئارو ِس نإ !؟ناحتمالاو ةنتفلا هذه نم نوُصّلختي مهتأ ناميإلا يف اولخدي مل نيذلا نبسحي ال «نوُمُكحي ام َءاس انوقبسي

 هءاجر هل ققحّيس هللا ْنإف 4«تآل هللا لجأ نفط ةرخآلا يف كولا َءاقل وجي ناك نم :8 نوئظي ام َسْنِب «نومكحي ام ءاسإم [ةلاحم ال]

 لامعأو رافكلا لاتق ىلعر ريصو «نيّدلا يف دهاج نمو : :يأ] «هسفنل ُدِهاَحُي امنإف دماج نموإل 5 «ملعلا ٌعيمسلا رهوإ» ًالماك هلمع هيفوُيو

 دابعلا لاعفأ نع يي هللا نإ (نيمّلاعلا نع غل هلل نإ «[كلذ عفن هللا ىلإ عجري الو ءهل هلك كلذ باوث :يأ «هسفنل ىعسي امّنِإف ؛تاعاطلا

 .مهلك



 تاحلاصلا اوُلِمعو اوثمأ نيذلاوإلا :/

 ودل 2 ّنسحأ ْمُهَنَيِرْجنلَو مهتاكيس مبع نَرْفكدل

 مهتاَتيسمهنع نرْفكُت 10 - حلكَص ١ أوُلِعَوأونَماء َنذّلَأَو أوسأ 'مهنع فكي هّنِ «نوُلمعي اوثاك يذلا

 000 هر 0-0 و

 نضل اَنصَوَو 2 ) َنوُلَمْسَي فكل نسحأ مهتيزجنإو تانسحلا نم ليلقلا لبقيف نولمعي اوناك ا 1 لاس >4 وسي حدب ل يذلا نسحأب مهّرجأ مهعزجيو ءاولمع يذلا
 ملِع ءوب َكَلَنَسْلاَمَعَكِرْشْدِلَكاَدَهد -بنإ نإو 24 2 يدل :8 فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةدحاولا
 1 127 رمأي «ًامْسُح ِهْيَدِلاوب َناسنإلا اتيّضووإل

 رج دل جم > دَنَأَف 7 لش م 35 2 25 ,

 نَوَلَم :َمَحتْسْكاَمِيَو ثيِنأَف مكعجبرم لإ !امُهَعطتالف امه نيّذللا نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب هّدابع ىلاعت

 أ ا حل 2 سدس كر ةياغ هيلع امهلو ,ناسنإلا دوجو ببس

 25006 -ح تحصل ١,ش يَوْم اءنيذلاو ةدلاولاو ءقافنإلاب دلاولاف ؛ناسحاإلا

 دسم ص لس سس سا ديال سس ل رجس دس يصل ع رج كرشتل كادقاج نإوإظ ءقافشالاب
 لعج هللا يف ىذوأ اذإف هنااا تما لوقي نم سانلا نمو (و) يي م اقإل «قافشإلاب
 م ع و2 - - 7-0 نإ 4 3 الف ملمع هب كلل سبيل ام

 م1 1 رس سا هو حب رس ل هي ني سس دي في 3 : 1
 نلوقيل كلي زنمرصن ءاجنيلو ِهَللاٍب اذه سانا َةَنَشِف اذإ ءامهنيد ىلع امهعباتت نأ كيلع اضرح

 اس اس لوم 0 1
 ع ُ * دلو 8 هالو : 93 .٠

 . رييرب . ب مهو هع رعد هه 9 يف امهعطت الف امهايإو كايإف نيكرشم اناك

 ه7 تاو أوتم اء رد ا آو اميهيلإ مكناسحإب مكيزجاف 4نولمعت

 و 2 7” وم 24 215 200 اوثمآ نيذلاوإ» : مكنيد ىلع مربصو

 اَنلسيَس وعما اوْنم اء ب مزإل اورفك نزلا لاقو «نيحلاصلا يف مِهَتاِخْدُنَت تاحلاصلا اوُلِمعو
 3 رخل د ول ل ل سس رس حساس لمحل «ميمدلاو ةرمز يف ال نيخلاصلا عم مهرثحي

 َتَء نه تيار مه امو مكي طخ لوس نمو ٠١: ايندلا يف امييلإ برقأ اوناك نإو

 لاقوة ىو © < دوباكل هت يَ نع ىلع ربخ عاب مآ لوقي نت سانلا
 7 9 تبثي و مهتنسلاب ناميإلا نوعدي موق تافص

 تفي اكمل مَ ةتخم مهتءاج اذإ ! مهب مهبولق يف ناميإلا

 هللا يف يذْوَأ اذإفإب ؛مالسإلا نع اوُثترا
 ٍةَمَسَتل أهتم مَعَ اًعوناَمْلَسَرَأَدَقَلَو ءاج نئلو هللا باذَعك سانلا ةعف لعج

 09 نوطلدلك مهو تاقوطلاعهَدَحَأ اَماَح بيس َ ندلو «مكعم انك ان نول كبر نم ٌرصن
 1 متاغمو دمحم اي كبر نم بيرق رصن ءاج
 مام نيّدلا يف مكناوخإ اَنِإ ءالؤه َنْلوقيل
 «نيملاعلا رودص يف امب َملعأب هللا سيلَوأل

 ءاّرسلاو ءاّرضلاب َّساّنلا هللا نريتخيلو «نيقفانملا َنمَلْعَيَلو انما نيذلاهللا َنمَلْعَيلول ١ !؟ةقفاوملا مكل اورهظأ نإو مهرئامضو مهمولق يف امب
 نيذلل اوُرفك نيذلا َلاقوإل :١؟ م رابخأ َولْبَتو نيرباصلاو مكنم نيددهاجمل ملعن ىتح مكترلتلو» :ىلاعت لاق ا" «ءالؤه نم ءالؤه َرْيمُيل
 اموؤم ءانباقر ينو انيلع مكماثا «ماياطخ لولو انليبس اوه متأو اًنِنيَد ىلإ مكنيد نم اوُعِجرأ :ن نمأ نمل شيرق رافك لاق انليبس اوعبتا اوما

 «مهلاقثأ عم ًالاقثأو مهلاقتأ نوحي : “١9 لحأَر درو ٌدحأ لمحي ال هّنإَف «هولاق اهف «نوُبذاكل مهنإ ءيش نم مهاياطخ نم نيلماحب مه

 رازوأ نم صقني نأ ريغ نم ساّنلا نم اوُلضأ ام ببسب رحتأ ارازوأو مهيمفنأ رازوأ ةمايقلا م موي نولي مهنأ ةلالضلاو رفكلا ىلإ ةاعدلا نع ٌرابخإ

 ناك ده ىلإ اَعَد نم) :حيحصلا ينو «# ملع ريغب مهول نيذلا رازوُأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اوُلوحيِلإ :ىلاعت لاق ام اعيش كناوأ
 ُهَعِبَنأ نم ماثآ لثم مثالا ني هيلع ناك ٍةلالض ىلإ اَعَد نمو كيش مهروجأ نم ّصقنُي نأ ريغ نم ةمايقلا موي ىلإ ُهَعِبنا نم روجأ ٌلثم رجألا َنِم هل
 دقلوإ» ١: 4 ناتهُبلا َنِم نوقلتخيو نوبذكي «4نورتفي اوناك اًمع ةمايقلا موي َناَسيلول .«ًاكيش ٍمهباثأ نم ّصقني نأ ريغ نم ةمايقلا مع ىلإ

 هللا ىلإ مهودي ةّملا هذه هموق يف ّتكم هّنأ مالسلا هيلع حون نع ىلاعت ربخُي «ًاماع نيسم الإ ٍةنس َفلأ مهيف تلق هموق ىلإ ًاحون انلسرأ

 .«نوُمْلاَظ مهو نافوطلا م ْمُهَّدَخَأف» «ليلق الإ مهنم هعم َّنَمآ ام اذه عمو «ىلاعت

 اذه عمو « ًاراهجو ارم اراهنو اليل ىلاعت هللا ىلإ مهوعدي ةّدملا هذه هموق يف ثكم هنأ مالسلا هيلع حون نع ربخُي كَم دمحم هلوسرو هدبعل ىلاعت هللا نم ةيلست هذه ١ 4 : ةيآلا



 يب روما
 نيذلا ب سلا باحصأو أر ةانيمافإل 6 6 ١

 9-5 "هه ةيآلا نم دوه ةروس يف ًالّصفم 01 [هياَآَم 0 28 :بمأو دن

 0007 وى 1 عم ير ودص 2# 20 © ةيقاب «نيملاعللا ةيآو ةنيفسلا «اهانلعجوإ»

 ىلع مالسالا لوأ ىلإ تيقب  :ةداتق لاق .اهنيعب مفصلا لادن دة
 هموقل لاق ذإ ذِإ م مهاربإوإل : 1 ١ يدولا وو ورم 2

 هلآ

 ةدابع ىلإ هّموق اَعَد هنأ ءافتخلا مامإ هليلخ 0 2 ارك ةا

 يف هل صالخاإلاو ل كيريش ال هدحو هللا مءامار 2 و

 ميك نإ مكل ٌريخ مكلذإل ءئوقتلا ترا همأَدنعاوغشنبا اق لميال هئلا نود - < 5 ا هاا 000 00

 ِ ٍ ظ ]ذآ 00 هع > كل يدي مك لص كلذ تف اذإ ةوملعت ع 0 ار 22ج و 77 ص ما

 مث ِشلا مكنع عفدناو «ةرخآلاو ايندلا ةذكدر) كوت هللا دهلأور او هودبعأو
 وع م سس اس 1 م َنَدْحح عه

 0017 لاق اهنوُدبعي يتلا مهمانصأ نع ىلاعت ْملْااَلِإ ل وُسَيلأَلَاَمَم ُمْكَل ٍِقنمممأ بْدِكَرَتَف
 نوُقّلَتو ًاناثوأ هللا .نوُد نم .نودبعت امن سرك لور و 2 رو

 متنأو ًاناثوأ :نودبعت امن :يأ] 4يأكفإ ٌمْكَقْلَحْلاه لاق ِدْبِب فيك أَوَرَيَملَوأ 0 ٌيِمْلَ

 هللا ٍِنوُذ نم نوديعت نيذلا نإ [اهنومنصت مع تم هاو هر رج وبا رس ياو دس سا ج

 ءعفتت الو ٌرضتال أقذر مكل نوكلمياال سلال ف فري لق اإل ديس وللا ىلع م 0277 ايجي سا لش درالا فا 06 11 ىلع كلذ ّنإ :هديحم
 للا اهومتيمسف' ءامسأ امل متنأ مقلتخا امّنإو ةرخآآلا ةأْشْنلأ 2 هللا مش 500 أري : ض0 أورظنأف

 ا دنع 2 1
 َِش دنع اوغتبافإل ٠ ؛مكلثم ةقولخم يه امّنِإو وق يس 6 020 باروع يدمج وع - 2 سس 006

 هوُدبعاوإط ءأئيش كلمي ال هريغ َنإف «قزرلا محربو ءاشي نم بذعي (ير) ريدق ءىث لكحص]ع هنن
 هدحو .هودبعاو. هقزر نم اوك يهل اوركشاو 000 مرا مغ عسل ها 20770 -

 هيلإإ مكيلع هب َمعنأ ام' ىلع. هل اوركشاو قف تدار عمي مس د ديل تسلم 2 حاسس «"ريرجعمبمتنأ امو 1 بروبلقت ِهَيَلِإ و ءاشك
 72 يص را ن 02000- م 0 نيام | رع دم

 لماع لك يزاجيف ةمايقلا موي «نوعجرت لَو 0 + هلا نوِد نم مكحلامو ِءاَمَّسلا او ضرالا

 ّممأ بدك دقف اوُبَدكت نوط .: ١8 هلمعب 3 در د مر 0201 هر رم َ ا كآ

 مالسلا هيلع مهاربإ مالك اذه 4مكلبق نم ءوياقلو هنأ تنياعياورفك تيزلاو [59] ريصنالو
 بيذكتلا :يأ] هداعملا تابثال ميهلع ٌجتحي حج وو 26 هد ءوك م عل سلا مارب م 0

 0305 - . ىإ 56
 «[غيلبتلا الإ ..لسرلا ىلع سيلو «رافكلا ةداع 99 لا باذع مه ع اواو تمت -:نماأو 22 وأ

 0 لا البلا الإ لوسرلا ىلع اموإط 8
 مث قلحلا هللا ْىِدْيُي فيك اْوَرَي وأم

 0 نأ دعب مهاَيِإ هللا قلخ نم مهسفنأ يف هنودهاشُي امب هنوركنُي يذلا داعملا تابثإ ىلإ مالسلا هيلع ٌليلخلا ْمُهَدْشرأ «ريسي هللا ىلع كلذ نإ
 .ضرألا يف اوُريِس لق ٠ :قافآلا يف امب رابتعالا ىلإ مهدشرأ مث :هيدل ٌريسي هيلع لبس هّنإف هتداعإ ىلع ٌرداق اذه ُأَدَب يذلاف ؛ًاروكذم ًائيش
 ًءاشي نم محريو ًءاشي نم ُبّذعُيل : "5 «ريدق ءيش لك ىلع هللا ْنإإط ةمايقلا موي. «ةرخآلا ًةأشنلا حني هللا مت قلخلا ْأَدَب فيك اورظناف

 هيلإوإل رمألا هيلإو قلخلا هلف «نوُنأسُي مهو لعفي اًمع ُلَأسُي الو .همكيلا بقعم ال ديرُي ام مكحيو ءاشي ام ُلعفي يذلا فّرصتملا مكاحلا وه

 قوف ٌرهاقلا وه لب هضرأو هتاومن لهأ نم ٌدحأ رجعي ال «ءامسلا يف الو ,ضرألا يف َنيزجعمب مُنأ امو9» ةمايقلا موي نوُعَجرت هيلإ «نوُبَلقَت

 هللا ٍتايآب اورفك نيذلاوإ» :7 «ريصن الو لَو نِم هللا ٍنوُد نم مكل اموإل هناحبس هاَوم اّمع يعل وهو هيلإ ٌريقف هنم ٌفئاخ لكف ءودابع
 .ةرخآلاو ايندلا يف ديدش عجوم ملأ ٌباذع مهل كئلوأوإل ابيف مه بيصن ال «يقمحر نم اوُسِيَي كئلوأإل داعملاب اورفكو اهوُدححج 4هئاقلو

 . هناوضرو هتدابعو هتعاط ىلإ نيملسملا عيمجو انقفوو «ةطْخْسُي ام لك نم ةيفاعلا لاعت هللا لسن . هنع ًاضارعإو قحلا نع ًأراَرف الإ كلذ مهداز ا

 ىلاعت هللا بدع اذإ : يأ «'مهلملاظ ريغ وهو مهّيّذعل ء هضرأ َلهأو هياومس لهأ بدع ول هللا َّنإ » : لاق هي هللا لوس نأ : ننسلا لهأ هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج اك 1١ : ةيآلا
 . ملظ ريغ نم باقعلا نم هقحتسي امب هبّذع هقلخ نم ًادح

 مكتيب ُهتلعجو يسفن ىلع ٌملظلا تمرح يّنِإ يدابع اي ٠ : لاق هنأ لجو رع هّير نع يوري اوف هع يبنلا نع ٌرذ يبأ نع امهننس يف هجام ن نباو يذمرتلاو هحيحص يف ملسم ىورو

 . 184 - 187/6ج بيغرتلا/ ثيدحلا « .. ةمايقلا موي ٌتاملظ ملظلا َنإف « ملظلا اوقتا : : لاق هلع هللا لوسر نأ رباج نع ًاضيأ ملسم ىورو . « اوملاظت الف ءامّرع



 اولاق ْنأ الإ هموق ّباوج ناك امفإ 5

 موق نع ىلاعت ربخُي 4«ُةوُّرح وأ ُهوُلَقلا
 مهعفدو مهترباكمو مهدانعو مهرفك يف ميهاربإ
 الج باوج مه ناك ام مِهّْنَأ لطابلاب ّقحلا
 مهنأل كلذو 4ةوُقَرح وأ هولدقا اولاق نأ

 ةّوق لامعتسا لإ اوُنَدَعَف ةجحلا مهيلع تماق
 يف هوقلأف اناينُب ُهل اوُنبا اولا قف مهكيلَم
 اهلعجف «راتلا نم هللا ةاجئأف) ««محملا

 ًاملاس اهنم جرخو امالسو ًادْزَب هيلع هللا
 ساّئلل هللا هلعج اذهلو ءاماَيَأ اهيف ٌتكم امدعب

 ةدسجو «نمحرلل ةسفن لذب هّنإف ءامامإ

 هلام لعجو «نايرَقلل هدلوب اكسو «ناريدلل
 لهأ ٌعيمج هتبحم ىلع عمتجا اذهلو ؛نافيضلل
 موقت ٍتايآل كلذ يف نإ) .نايدألا

 ٍنوُد نم متذحتا امنإ لاقوإل : "6 دوو

 يايندلا ةايحلا يف مكنيي َةّدَوَم ًاناثوأ هللا

 ءوس ىلع ًاخّبومو مه ًاعّرقُم ِهِموقل لوقي
 هذه متذحتا امّنِإ :ناثوألل مهتدابع يف مهعينص

 ةفلأو ةقادص ايندلا يف اهتدابع ىلع اوُعِمتجتل

 رفكي ٍةمايقلا موي مثإ» ءضعبل مكضعب مكنم
 ءمكنيي ناك ام نوُدحاجتت 4 ضعبب مكضعب
 عابتألا نعلي «أضعب مكضعب نعليو#
 ُمُكاَواَمو» عابتألا نوُعوبتملاو «نيعوبتملا

 ِتاَضَرَع دعب مكعجرمو مر يصمو «زانلا
 «نيرصان نم مكل اموإ» راثلا ىلإ ةمايقلا

 نم مكذقنُي ٌذقنُم الو كرصني رصان نم مكلام
 نونمؤملا اّمأ ءنيرفاكلا لاح اذهو هللا باذع

 مهاربال 4هل َنَمآَفظ :55 كلذ فالخبف

 مو :ينعي «مهارإ يخأ نبا وهو 4طولإ)
 موُدَس لهأ ىلإ مهاربإ ةايح يف ليم مث «ماشلا دالب ىلإ طول هعم رجاهو 4يتر ىلإ ٌرجاهم ينإ لاقوإ» ميههاربإ ةأرما ةراسو ُةاويم هموق نم هب نمْؤُي
 هل انيهووإلا 1 هماكحأو هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا «نينمؤمللو هلوسرتو ةّرعلا هل « مكه لا زيزعلا وه هنإ) .مدقت ام هرمأ نم ناكو اهب َماقأو

 3 ةميظغ ةّيس ةعلج هذه « باتكلاو ةّوبنلا ِهتيَرَ ف العجول [قاحسإ نبا بوقعي َنإف] دلولا ةلزنمب دلولا دلو ْنَأ هانعم «توُفعبو قاحسإ

 ٌعمج «نيحلاّصلا َنِمَل ةرخآلاب يف هنإو ايندلا يف ُه ُهَرْج أ ةاتيتاوإ» هتلالس نم ءايبنألا عيمجف ءمامإ ساّنلل هلعجو ًاليلخ هاّيإ هللا ذاختا
 نم م دحأ نم اهب مكقبسام ةشجافلا نوُتأَت مكنإ هموقت لاق ْذِإ ًاطولوإ :؟/ امييف ليمحلا ءانثلا هلو «ةرخآلا ةداعسب ةلوصوملا ايندلا ةداعس

 نم ناركذلا مهئايتإ يف لامعألا حيبق نم هنولعفي اوناكامو مهعينص ءوس هموق ىلع ركنأ هنأ مالسلا هيلع طول يبن نع ىلاعت ربخُي «نيهلاعلا
 داوم ١ هلوسر بيذكتو هللاب مهرفك عم «مهلبق مدا ينب نم ٌدحأ ةلعفلا هذه ىلإ مهقبسي

 ًاضعب مهّضعب نوتأي اوُنك «(ركدملا مكيدان يف َنوتأتوإ» [لسنلا عطق اذه يفو ءءاسنلا نع لاجرلاب اونغتسا :يأ] «ليبسلا اروكطقتو 2 [ءاسنلا

 ٌرصنتسا اذهلو «مهئازهتساو مهدانعو مهرفك نم اذهو 4َنيِقِداَصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتنإ اولاق نأ الإ هموق ٌباوج ناك امفإتا «أللا يف

 ب ملو نيملاعلا

 تكلا
 كلكمسببل م

 لطم حس م أذ ل د م ل دع مج
 مُكَيِيَب هدوم انتو هللا دود د نمر ذخض أ امّنِإب اي

 ري م را رد

 مُكُْضَسرْفْكَي ِةَمدَبفْلا موي 0

 دانك استي كحُضَنَب ليو
 لاو طول نما # (©) 9 سين مكاو 0 ا

 0 © 011 رم 7

 اَنبعَوَو (()) ميك أ ريِز مل اوه َمَنإَ فرإ رجاهم فإ
 مس و رع هت ره هه ل د حس هل هلا 1

 بتل ومس يرد انلَسجَو بوُقنَيَوَو حسه

 تل

 َنيِحِلَصْلْاَنِمَل ةرخآآل اق مَّنِإَو ايدل ىفْورحُل ُهَسْياَءَو
 ةََسحلَوأ 108 وس 350

 ةكاقلا وأكبر مومإلةذإَس ©

0 

 اه ا

 تروُتأيَو َلِسَتلاَي طقَيو لاجل توت توت حكي
 ةلاءيِمَوَق ب اَوَج راك امفركجتمأ 7 2 يداتيف

 دي نيتشر اًاوُلاَقنَأ

 9 تييبيفمْلام وَمْلا لع نرضنأَت َرَلاَق ©
54 

 .4نيِدسفلا ٍموقلا ىلع يِنَرّصنا ٌبرإ» ٠: :لاقف هللا يبن مهيلع

 قيرطلا ّلهأ نوفذحي » : لاق ؟ © ركنملا مكيدان يف نوتأتو ل : ىلاعت هلوق نع هيَ هللا لوسر ٌتلأس : تلاق ئناه مأ نع نسح دانسإب يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور ؟8 : ةبآلا

 . 411/5ج ريثك نبا/ . ٠ هنوتأي اوناك يذلا ركنملا كلذو , مهنم نورخسيو

 ضوع :يأ] «لاجّرلا َنوثأتل



 وكلهم اَنإاَوْلاَق رشا ميه |انلصر تَءاَجاَملَو

 0 تربيلتظ واكمل !ةيَرملا ذهل ظَ

 هَئيئلاَيِف سير ثان اكو اسهل
 آّمَلَو 9 تسيبغلاَنِم َتاحْوَتأَرااْلإ مله

 اك >< ماس سور 09 جار
 اهرذ مد فاَسَو موي تياطو اًنأسر تءحبنأ

 اح

 َكنأرمأاَلِإَكْمَأَو كوُجَسمَنِإَنَرَخ الو فن ال اوُناَقَو
 2 هو لا د م

 لعالم تومان 4 7 تورتلا ني تاك
 م #

 و 0107

 1-2011 رس

 ولعب قم رتل كيَدَ يَ 0

 ار اك
 ودمشس كو
 يدينك ل زالوا

 فاوُحَجص 24 تُذ وه اكن: ات ا

 نيشاذل كل همك و
 اك ٌدَصَف هه 0000

 .٠.4

 رع هللاب مالسلا هيلع طول ٌرصنتسا ا ١
 مههاربإ ىلع اوّرمف ةكئالم هترصنل تعب لجو
 مهاربإ اًنْأَسُر ثءاج انو ؛مالسلا هيلع

 ةيرقلا هذه لهأ اوُكِلهُم انإ اوُناَق ىرشْبلاب

 دوجو يه ىرشبلاو «نيملاظ اوناك اهّلهأ نإ
 مهنأب هريخأ مث «ةراس هتأرما نم حلاص دلو
 مهاربإ 4لاقإ» :" ؟ طول موق كالخ اولسرأ

 اهيف نمب ُملعأ نحن اولاق أطول ايف َنإظ
 «نيرباغلا نم تناك َُتأرما لإ ُهَلهأو ُهنْيَجَتنَل

 .مهرفك ىلع مهئلام تناك اهنأل نيكلاملا نم

 ةروص يف طول ىلع اوُلخدف هدنع نم اوراس مث
 انُلُسُ ٌثءاج نأ اًلوإ» :" ناَسِح ناّبش
 متغا 4ًاعْرَو مهب . قاضو مهب يبس ًاطوأ

 «ةنهارلا ةعاسلا يف مهرمأب ملعي لو «مهرمأب

 كّلهأو كوجنُم انإ نزحت الو فحت ال اولاقإط
 :يأ] «4نيرباغلا نم تناك َكتأرما لإ

 نيب كرتشم ظفل وهو .باذعلا يف نيقابلا
 ىلع نوُلُم انإإ :" 4 [لبقتسملاو يضاملا
 اوناك امب ءامسلا َنِم , ًازجر ةيرقلا هذه لهأ

 مالسلا هيلع ليربجا ْنأ كلذو «نوَقْسفَي

 ٍناََع ىلإ اهعفر مث ضرألا رارق نم مهارق ٌملتقا
 مييلع هللا لسرأو ءميملع اهبلق مث ءامسلا
 دنع ةموسم دوّضنم ليجس نم ةراجح

 هللا لعجو «ديعبب نيملاظلا نم يه امو كبر
 ىلإ ةربع مهلعجو ةنتنم ًةثيبخ ةريحب اهئاكم

 ةنيب ةيآ ابنم انكرت دقلو» :7 8 ©"0دانتلا موي

 :ىلاعت لاق م «ةحضاو ةيآ «وُلِع موقل

 الفأ ليللابو نيحبصم مهيلع نوررق' مكنإوإط
 «ًابيَش مهاخأ َنْيْذَم ىلإو» 5 «نوأقعت

 مويلا اوشحاو مرخآلا ممويلا اوُجْراو هللا اوُدّبع دعا ٍعمقاي لاقفإ رمأف َنيدَم لهأ هموق رذنأ هنأ مالسلا هيلع بيعش هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخبب

 نوّصقني اوناك مهّنَأ كلذو ءاهلهأ ىلع يغبلاو اهيف يعسلاوهو ءداسفلاب ضرألا يف ثيعلا نع مهابن 4نيدسفم ضرألا يف اًوعت الوإل ءرخآل

 تلزلز ةميظع ٍةفجرب هللا مهكلهأف (ةفجرلا مهتذخأف ُه وُيَّدكفإ» :9 17 هلوسرو هللاب مهرفك عم اذه ءساّنلا ىلع قيرطلا نوعطقيو نازيملاو لايكمل .

 «ًادوُمّنو ًاداعوإ :4"7 نيتّيم ضعب ىلع مهضعب ّيِقل «نيبلاج مهراد يف اوُحبصأفإط ءاهرجاتح نم ٌبولقلا تجرخأ ة ٍةحيصو «مهدالب مهيلع

 تومرضح نم ةبيرق يهو فاقحألا نوثكسي اوناك دوه موق ٌداعف «ماقتنالاب ٍمهّدخأو مهةدابأ فيك لسرلل ةبّذكملا منألا ءالّوه نع ىلاعت ربخب

 ًادّيج امهنكاسم فرعت برعلا تناكو ,«ممكاسم نم مكل نبت دقوإ» «ىّرقلا يداو نم ًابيرق رجحلا نونكسي اوناك حلاص موق دوتو .نميلا دال

 ٌّقحلا اوفرع دق :يأ] «نيريصبتسم اوثاكوإ» [قحلا قيرط نع :يأ] «ليبسلا نع مهّدصفا مهلامعأ ناطيشلا ُمُهَل َنّيزوإ ءاريثك امهيلع ري
 .[ًادانعو ًارابكتسا اورفكف ؛نيهاربلا روهظب لطابلا ن

 .تيملا ٌرحبلا :ةنتنملا ةريحُبلا نم دوصقملاو .اعشلا ةروس ني 198 -11؟ آلا ريصت رظنا ١(
 « نب متيلتبا اذإ لاصخ سمخ ! نيرجاهملا رشعم ايو : لاقن هع هللا لوسر انيلع لبقأ : لاق رمع نبا نع حيحص دانسإب ماخلاو يقمببلاو رازبلاو هجام نبا ىور "5 : ةيآلا

 ّآلإ نازيملاو لايكملا اوُصِقْنَي لو « اًوَضَم نيذلا مهفالسأ يف تضم نكت مل يتلا عاجوألاو نوعاطلا مييف اف الإ اهب اوُنُِي ىتح طق .موق يف ةشحافلا رهظت م : ٌنُموكردت نأ هللاب ذوعأب
 دهعو هللا دهع اوضقني ملو . اورطمي مل مئاهبلا الولو ء ءامسلا نم ٌرطقلا اوُعيُم لإ مهلاومأ ةاكز اوعنمب ملو « مهيلع ناطلسلا روجو [ نازحألاو مومهلا ] ةنولا ةّدشو [ طحقلا ] نينسسلاب اود

 بيغرتلا/ ٠ « مهنيب مهسأب هللا لعج الإ ء هللا لزنأ ايف اورّيختيو « ىلاعت هللا باتكب مهتمنأ مكحت مل امو , مهيديأ ين ام ضعب اوذخأف مهريغ نم ًاًودع مهلع هللا طلس لإ هلوسر

 ُح . ه5 هد



 :يأ] «تاماهو ٌتوعرفو َن وراقوإ» "9

 لاق ا ءلسرلا مهتءاج نأ دعب ءالؤه انكلهأو

 تانيبلاب ىموم مهءاج ٍدقلوط [:ىلاعت

 «نيقباس اوناك امو ضرألا يف اوريكتساف
 انذخاالكفإ» : 4 ٠ [انباذع نم نييئاف :يأ]
 نم مهنمف) ةبساني امب هّتيوقع تناك «وبنذب

 مهن كلذو داع مهو ٍ«ًايصاح هيلع انلسرأ

 ٌرَصْرَص 3-3 متءاجف ؟ةوق اَنم ٌّدشأ ْنَم :اولاق
 «توبلا ةديدش ةيتاع دربلا ةديدش ةدراب

 أ ىلع هنسكنت مث ءامسلا نانع ىلإ لجرلا لمحت

 نم مبنموإ «سأز الب ًاندب ىقبيف هسأر

 مهتءاج دوم موق مهو «(ةحيصلا هتذخأ

 «تاكرحلاو مهنم تاوصآلا تدمخأ' ةحيص

 نوراق وهو. ضرألا هب انفسخ نم مهنموإل
 وهو © انقرغأ نم مهنموإل «ىغبو ىعط يذلا
 مهرخا نع امهُدوُنُجَو ناماه ُةٌريزوو نوعرف
 ريم مهنم جني ملف ةدحاو ةحيبص يف اوُقرغأ
 مهب لعف ايف «مهملظيلاللا ناك اموإ»

 انلعف امن «نوُمِلظي ْمُهَسفنَ اوناك نكلوإ»

 4١: مييديأ ٌثبسك ام ًاقافو ٌءازج مهب

 ءاسيلوأ هللا نود نم اوذحتا نيذلا لشإل

 "نهوأ نإو ًاشيب تدذحما توبكسعلا ٍلعَمك

 «نوملعي اوناك ول ٍتوبكدعلا تبل ٍتويِبلا
 يف نيكرشملل ىلاعت هللا هبرض ٌلشم اذه
 مهّرصن نوُجري هللا ٍنوُد نم ةملآ مهذاختا

 يف توبكنعلا تيبك كلذ يف مهف :مهقزرو
 نم ءالؤه'يديأ يف سيلف هنهوو هفعض
 «ثوبكدعلا تيبب كسمتي نمك الإ مهتطا

 ىلاعت لاق مث : :" ًائيش .هنع يِدجُي ال هّنإف

نم ِهنوُذ نم َنوُئدَي ام ُملعي ةللا نإ :دادنألا نم هب نوكرشي ام ملعيو لامعألا نم هيلَع مه ام ملعي ىلاعت هلأ هب كرشأو ريغ دبع ْنَ ًادعوتم
 

 الإ اهريدتيو اهُمهفي امو «نوُملاعلا الإ اهلقعي امو ساتلل اهبرضن لانمألا َكلَيو» : 4" .«مكحلا زيزعلا وهو مهفصو مهيزجيسو عيش
 كلتوو» :لوقي ىللاعت هللا ُتعمس يّنأل «يننزحأ الإ اهفرعأ ال هللا باتك نم ةيآبٌتررم ام :ةرم نب ورمع لاق .هنم نوُمَلضتملا ملعلا يف نوحسارلا

 كلذ نع هللا ىلاعت] بعللاو ثبعلا هجو ىلع ال قحاب ضزألاو تاومسلا هللا قلخإل : 4 4 «َنوُمِلاعلا الإ اهّلِقعي امو ٍساتلل اهُبرضن لاثمألا

 هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ًارمآ ىلاعت لاق مث . .ريدتلاو قلخلاب دّرفتمل ىلاعت هلأ ىلع ةجحضاو ةلالدل «نيضؤملل ةيآل كلذ يف َّنإإط «[ًربك ًاولع

 ّيجوأ اهلئاط : عه مقل هغالبإو ُهئءارق وهو. نارقلا ةوالتب نينموملاو ملسو
 هيش ىلع.لمتشت ةالصلا نأ «ركنملاو ءاشحفلا نع ىّبنت

 5-0 2 دع

 قكهعضيعلا مع

 ع ره 211 م. ل

 نوم مش م ءاَج دفلوك .سركملهو توعرفو تورَفَو

 تيقبسأ كامو ٍضّراْلا فا ورب كت أ تكي
 سر سا 2 مار ل حدر دورر رج

 اًبِصاَحِهتلَاَنْلَسَرَأ نم مُهْنِضمِض دبا امَذَحَأ الكف (9)

 تا م ا ىو حار
 هيد نت منيو كبائن ير فنو

 لج

 له

 خس حس >6 د ماس

 َتاَكاَمَواَنِسْغَأْنسمُهْنِمَو َصَرَأْل
 باص يب هام لو سب ع هسا رج

 20 تروملظي م هسفنأ اوناك نكلَو
 تل مه رب هم

 وبَكسَسلا كنك سير هّمأ و يودع

 دع رم سءم او #6 م حرس ١ دس سس ب ص

 ثوكحاءلاثِب بل ٍتوبَسْلا رهوأ نواس تدخن

 عسر 7 7 اسم عع

 نم تسول 09 وكنا اكو
 أ م

 َهَلْلَتيَو 59 مكسملأورعل وهو ىت نم هنود
 7 سس د 0
 َنومليصْلا ال إ[سهلَقْحَياَمَو نال اهْيِرْضَن لَدسَمَأْلا

 َكَلِلَد فكر ّقحْلَاب صرال او ِتومَّسلأ هلأ َقَلَح ل
0 - 

 هس سس حرص هم ل دكر و ِ آل نَا
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 اورباكو ٌقحلا هجو نع اوُداح مرنم | 2 © موو ام ع ل هه سمس حو

 نولتاقُيو ٍدالحلا ىلإ لادجلا نم لقتني ٍظتيحف | َنوُمِلَسَم ماو دِحو مكه َءاَْمََِو
 نمو برخلا لهأ مهو ,مهعدريو مهعنمي امب 4 مهددا نب دام بل آ 22
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 هقيدصت الو ءًاقح نوكي دق هنأ هبيذكت بتكروهَمكَتشاَمَو © َنوروحكسصْلااَّلِ
 لاق :يراخبلا ىور .ًالطاب نوكي نأ هلعلف لب < 58 ماطر لو مع ل
 :ملسو هلآو هيلع. هللا ىلص هللا لوسر وه لب ترولطمل أَباَبردَل ذكيه طال
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 هل نحنو دحاو مكهلإو انّهلِإو .مكيلإ هيلع لك ِزنا الولاولاقو اكو تب رلدظلا الإ انيياَعب
 ع 5 8 3 م١ | 3 01 5 1 ١ « كيلإ انثزنأ كلذكوإ» :5ا/ رم وو 0 سل يصر وي ل يجو سي >ذ سس نس را سل ل

 َباتكلا ُمُهانينآ نيذلاف باتكلاإط دمحم اي ريزناناامنإو ِهَئادنع تنيآل ا امنِإ لق ديرو سب
 4 ِء نيام ىف 20004 هجر لس سل م حس رارع رمح و
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 افلا ناملسو مالس .رب هللا دبعك 2 م 2 3
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 هب ُنمْوُي ْنَم ءالؤه نموإ» ءامههابشأو 2 ل ىركزو ةمحرل كلإاذ ىف كرإ م هتلع لس
 ايتايآب ٌدحجي اموإط مهريغو شيرق نم برعلا رس حرس لس 2و

 اموؤ» :4/8 :ىلاعت لاق مث نو رفاكلا لِ هو يب هِي كلك © تونمؤت ديوس محمي 69 <
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 الو ًاباتك أرقت ال ارْمُع نارقلا اذهب يتأت نأ لبق نوريلخلا وه كيتلؤأ هش اباورهكو لطنبلاب
 ةمّدقتملا بتكلا يف هتفص اذكهو ءبتكت 1.

 ّيحولا هيدي نيب نوُبتكي ًاباعك ذحتا اذهلو 1

 نع ةروثأم هلبق تك نم اذه ملعت امن :لوقيف «ساّنلا نم ةلهجلا ضعب باترال اهنسحت تنك ول 4نوُلِبْلا باترال ًاذإ» .ميلاقألا ىلإ لئاسرلاو

 الإ اتاياب ُدَجحي امو9» ٌّقحلا ىلع ةلالدلا ةحضاو ةنّيب ٌتايا نارقلا اذه (ملعلا اوثوأ نيذلا ٍروُدُص يف ثايب تايآ وه لب : 44 ءايبنألا

 تايآ هيلع لن لول اولاقوإ» :6 ٠ هنع نوُديحيو ّقحلا نوملعي نيذلا نورباكملا نودتعملا الإ | اهُدريو اهقح سخبيو اهب بّذكي ام (نوُمِلاَظلا

 «لُقط «هتقانب حلاص ىأ ام هللا لوسر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم نأ ىلإ مهدشرت َةيأ مهبلط يف نيكرشملا تنعت نع ىلاعت ربخُي (ِهّبر نم

 ىلإ مكبيجُي الف ٌتنعتلا مكنم ملع هنكلو ؛كلذ ىلإ مكباجأل نودتبت مكنأ ملع ول ىملاعت هنإف ءهللا ىلإ كلذ رمأ هللا دنع ثايآلا امْنإإ» دمحماي
 باكلا َكيلع انلزنأ انأ مهفكي ْمَلَوأل : ها ىلاعت هلل ةلاسر مكعلبأ نأ لعف ال نب مكل ًاريذن ٌُتنعُب امن نب نيِبُم ٌريذن انأ امنإوإ» «كلذ
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 رودصلاب ظوفحم نآرقلا اذهف , « ًاناظقيو امان هأرقت « ءاملا هلسغي ال ًاباتك كيلع لزنمو « كب لتبُمو َكَيَِْبُم ين : ىلاعت هللا لوقي ٠ : ليم هللا لوسر لاق ملسم ىور 44 : ةيآلا
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 ربخي «باذعلاب كَنوُل جعتسيوإل :*

 مهاجعتسا يف نيكرشملا لهج نع ىلاعت
 ٌئَمسُم لجأ الولوإ» مهب ٌمقي نأ هللا باذع
 باذعلا ريخأت نم هللا مح ام الول مهَءاَجَل

 ءاعيرسس ٌٍباذعلا مهءاجل ةمايقلا موي ىلإ

 مهوإ ةأجن 4ةعغب مهتيتأيلوإل
 َكَنوُل جعتسيإو :64 «نورعشيال

 «نيرفاكلاب ةطيغ متهج ّنِإو باذعلاب
 ةلاحم ال مهب ٌمقاو وهو باذعلا نول جعتسي

 مهقوف نم باذعلا مهاسشغي موي :هه

 نم مهلإف :ىلاعت هلوقك «مهلجرأ تحت نمو
 :ىلاعت لاقو شارع مهقرف نمو ٌداَهِب منهج

 مهيحت نمو راَثلا نم ٌلَلَظ مهقوف نم مه
 ؛مهتاهج رئاس نم مهاشغت راثلاف ؛«للظ

 اوُقوُذ ٌلوقيو# «باذعلا يف غلبأ اذهو
 «خيبوتو ٌميرقتو ٌديدهت اذه «نولمعت متنك ام
 :85 سوفنلا لع يونعم ٌباذع اذهو

 ةعساو يضوأ نإ اوئمآ نيذلا ّيدابع ايإ»
 ىلاعتهللا نم ٌرمأ اذه «ٍنوُدَبعاف ّياَيِإف
 يذلا دلبلا نم ةرجحملاب نينمؤملا هدابعل

 ,ضرأ ىلإ نيذلا ةماقإ ىلع هيف نوردقي ال
 نأب نيّدلا ةماقإ نكمي ثيح ةعساولاهللا
 مامإلا ىور .مهرمأ 3 هودبعيو هللا ٍودحوُي

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ

 |غيحف هللا ُدابع ٌدابعلاو هللا دالب ٌدالبلا» :لاق

 ةقئاذ سفن لك : : 617 مَ ًاريخ ٌتبصأ

 يككردُي منك انيأ «نوُعَجرت انيلإ مث ٍتوملا

 َّدْب ال توملا نإ ىفللا ةعاط يف اونئوكف توملا

 ىلإ مث «نوعججرت انيلإ مثإ) هنع ديِحمم الو هنم

 ًافَرغ ةّنملا نم مهتئْوَببَل تاحلاصلا اوُلمعو اونمآ نيذلاوإ» .:8/ :ىلاعت لاق اذهو «ءازحلا لضفأ هازاج هل ًاعيطم ناك نمف «باملاو عجرملا هللا

 ثيح اهنوفّرصُي رمخو لسعو نبلو ءام نم اهفانصأ فالتخا ىلع راهمألا اهيحت نم يرجت ةّنجلا يف ةيلاع لزانم مهتدكسنل (زاهمألا اهتمت نم يرحت
 «اوريص نيذلا# :88 نينمؤملا لامعأ ىلع ًأرجأ فّرُعلا هذه تمعن «نيلماعلا ٌرجأ َمعِنط ًالّوج ابنع نوعي ال ًادبأ 4ابيف نيدللاخإل ءاوؤاش

 ٍةَباد ْنِم نيكو 5٠: :اوناك ثيح هقلخل هقزر نع ىلاعت ربخأ مث

 نيب ىَوَس] 45 اَيإوإ» املع هرسيبو اهفعض ىلع اهقزر ال ضّيَمُي «اهفزري هللا دغل ًائيش رخدت الو هليصحتو هعمج قيطت ال «اهقزر لمحت ال
 ْنَم مهتلأس نيو : 5١ مهتانكسو مهتاكر «ملعلا» هدابع لاوقأل «غيمسلا هوز يدلي قوزرم هنأ دِحلا رتغياال تح ُرجاعلاو يوقلا

 سمشلاو ضرألاو تاومسلا قلخب لقتسملا ىلاعت هنأ نوفرتعم نيكرشملا نإ 4هللا َنُأوُقَيَل َرمقلاو سمشلا ٌرْخَسو ضرألاو ٍٍتاومسلا قلخ
 قازرأل رّدقملا وه 4هل ٌرِدقيو هِدابع نم ءاشي نمل َقّْرلا طسيي ُهللاط :57 !؟[يديحوتب نورفكي فيك :يأ] ؟«نوكفؤت ىنأفإل رمقلاو
 لا وَ اهتوم دعب نم ضرألا هب اًيحأف ًءام ءامسلا َِم َلزن ْنَم مهتلأس نيو 8 «ملع ءيش لكب هللا ْنِإظ اهريبدتب درفنملا هدابع

 ضوأ ام ىلع :يأ] ول ُدمحلا لق ؟ةريغ ُدَبعُي ملف كلذك رمألا ناك اذإف

 .مهايندو مهنيد يف اهلك مهاوحأ ين «نولكوتي مهّبر ىلعوإط مهنيد ىلع

 .[ججحلا هذه نورّبدتي ال

 ةئبجلاو ءهنم ٌُحورو «ميرم ىلإ اَهاَقلَ هيملكو ٌةَلوسرو هللا ُدبع ىسيع نأو ةلوسرو ُهُدبع ًادمحم ْنأو هل كيرشال ٌمّدحو هللا الإ ةلإال نأ دبش نم» : هيَ هللا لوسر لاق ه8 :ةيآلا

 هه 0001 7 هه لجأ ل رس هس حرص هلو

 باّرعْلا ره ءال سم لجأ لْوَلَو باَذَعْلاب َكنوْلِحَحَتْسسو
 باق ويت اننا ل

 ُباَرَعْلاْمهلَسْفَيَمْوي (عي) نرفكلاب ةطيحمل ةطِحْمَلمَهَجَّنِإَو
 لم رار مس و ع ًُل 20

 نوم ممول » اوفي أ كوه

 نوُبصأَتإَوَ 200006 هاني 1َىِداَبِعي اع

 َنذلاَو 0 تيتا ترلةنبت شل ©

 هرج ار نبني مهَتَنَوَبْل تدَحِلَصضلأاولِيصَوأشَمآَ
 ديك دايت راهن متن رو م حج احم 2

 لمجال َةبَد مَن 536 257 ا
 نيل( لَا ير خو كانو اهكرردأاهقذر م2 رس لح هس 2 ا
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 .قشمد - نايبلا راد ط/ ١5 0ص ديحوتلا ةعومجم /هيلع قفتم (لمعلا نم ناكام ىلع ةّئجلا ُهلا هلخدأ وح ُراَتلاو ٌقح

 :يأ] «نولِقعي ال مهرتكأ لبإط [هتردق ىلع جَجحلا نم هب حض



 ّره الإ ايندلا ٌةايحلا هذه اموإ» 4

 ءاهاوزو ايندلا ةراقح نع ىلاعت رخُي «ّبِهلو 55:3 ١>
 َيِهَل ةرخآلا رادلا نإوإ» ءا ماود ال اهنأو 22 7 اَراَّدلأ لَو سَ هس وح 31 مدل سس 1 102

 1 ع 2 53 ا ةؤمحل ذلهام

 الو اه لاوزال يتلا ةمادلا ةايحلا «ناّويحلا ةهرخف در بواوومل ال 2 َج دطمعغ
 2 - عال هو ماركا سس رى لس سس تحري رس سا

 اوناك ولو» «دابالا دبأ ةرمتسم يهو ءءاضقنا نايك اذا ف كتان دوما فيون اكسل ناويحلا هل

 مث .ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثآل «نوملعي 3 ا 7 هع موعسل  حيتم

 اذه نوكي الهف ىىل كيرش ال هدحو هنوغدي ب ماتو م 00006 اءاآمبأ 042 0 - هزل

 .ه روع 2 ع ف

 كلفلا يف اوُبكر اذإفإ» :56© :اماد مهم ناتو 0 .نياوثكب 1 2

 ىلإ مُهاجنأ اًملف نيّدلا هل نيصلخُم هللا اًوعَد َفْطَخَسياَنِم عقار 6 تروُملعُي
 اذإوإ» :ىلاعت هلوقك «نوكر شُم مُه اذإ ربل م عع د 02 ملا و 5300 مم

 الإ َنوُعدت ْنَم لض رحبلا يف ٌّرضلا ُمُكَسم ِدِف 00

 1 9 ءآا و هل يبد | ايزكح هل ئرتفأَن | نمو 29

 :يأ] «اوغتمتيلو مهانيتاامب اورفكيلإ أدع ل نسلط < ورسم د

 هللا معن اوُدَححِي نأ مهكرش ةرث نوكيل نيدو © | َنرْفاكحَأ ىَوَْم . نهج يديم

 هانعم] «نوملعي فوسفإل ء[ايندلاب اوُعّتمتيو مج < هه 1 ه- و معمم و عساس

 انلعج انآ اوَرَي ْمََوْأل 51 [يعَولاو ُديدهتل © َنيِدِرْحَمْل - اءانبش هسا حصص

 اف شيرق ىلع ىلاعت هللا نت ؟4أسمآ ًامّرَح 5-5
 2 ًانمآ هلعج يذلا ِهِيَرَخ نم مهلحأ

 بارعألاو «مهوح نم سانلا فطختيوإ» 2 1

 مهضعب لتقيو ًاضعب مهّضعب ببني هلوح سا حسا مان 50 مج الع هم ل1 جحا لس
 ىلإ * شيرق فاليال» :ىلاعت لاق ام ءًاضعب هدف اَنَدأَن مورلا تبلغ [ي) ملا

 هللا ةمعنو نوُنمْوُي لِطاَبلاَقْأأط «ةروسلا رخآ 2 6-20 ملُخَمَسم م 7
 ةمعنلا هذه ىلع مهركش ناكفأ !؟«نورفكي ََرَص تين عضب يف [3ر دلل -

 هل و 2 ماع عش ماء

 نم ُهَريغ هعم اودبعو هللاب اوكرشأ نأ ةميظعلا 9 تر مو يؤلف ذيول

 ِنَمم ملظأ نمو 5 ؟دادنألاو مانصألا دعاس وو أ

 ا قحلاب َبّذك وأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا 0 ةيكافرصلا و :اَسي ص ٌرْضَسَفَأر ضن
 ىلع ٌبذك نم ةبوقع ٌدشأ ّدحأ ال «هءاج 4

 هيلإ َحوُي ملو هملإ ىحوأ هللا ْنِإ :لاقف هللا

 ٌئونم متهج يف سيلأ» :ىلاعت لاق اذهو ءبّذكُم يناثلاو رتفم لوألاف ؛هءاج امل ّقحلاب بّذك نَّمِم ةبوقع ٌدشأ دحأ ال اذكهو ٌةيبش

 موي ىلإ ٌهعابتأو ةباحصأو ملسو هلاو هيلع هللا للص لوسرلا ينعي ب كاني اوُدَهاَج نيذلاوإ» :59 [ريرقت ماهفتسا وهو ] رقتسم : :يأ !؟4نيرفاكلل
 .نوملعي ال امِل هللا ميِد ءنوُمّلعي امب نوُلمعي نيذلا «نيسحا عل هللا َنِإَوظ «ةرخآلاو ايندلا يف انقرط مهّترصبتل كاَنلْبُس مهتيِدُهَتَلإ» نيّدلا

 مورلا ةروس ريسفت
 لقره رطضاف ؛مورلا دالب يِصاقأو ةريزحلا دالب نم اهالاو امو ماشلا دالب ىلع سرفلا كلم ٌروباس ٌبلغ نيح 4ُمورلا تبلغ : ؟ «ملاط ١
 باحصأ مهْنأل ؛مورلا ىلع سراف رهظت نأ نوبحُي نوكرشملا ناك :سابع نبا لاق .لقره ةلودلا تداع مث «ةينيطنطسقتلا ىلإ هاحأ ىتح مورلا كلم
 دالب فرط يهو «ىرصبو تاعرذأ نيب «ضرألا ىنذأ يفإ» :" باتكلا لهأ مهنأل ؛سراف ىلع مورلا رهظت نأ نوبحي نوملسملا ناكو «ناثوأ

 نيب ام ٌعْضبلاو 4نينيم عطب يفإ» :4 [سراف بلغتس مورلا ْنَأ هناحبس ربخأ] «َنوُيِلغَيَس مهبْلَع دعب نم مهوؤل ءزاجحلا دالب يلي ات ماشلا

 ٍلئمويوإ» [هتردقو هتدارإب مّلاعلا يف ام لك :يأ] «ذعب نمو لبق نم ٌرمألا هللإ» ءردب ةعقو موي سراف ىلع مورلا ةرصن تناكو . عست ىلإ ثالث
 يف كلذ لك [ناك دقو] .نينمؤملاب « محرلاو» هئادعأ نم هماقتناو هراصتنا يف «زيزعلا وهو ءاشي ْن ْنَم رصني 4 هللا رص © «نونمؤملا خرفي

 .ةئنس رشع ةسمخ

 هح « انعم نوُنصي مكنم ًاماوقأ َّنإف « نآرقلا انيلع سي ِهّنِإ ٠ : لاق فرصنا اًملف « مَهْوَأف « مورلا » اهيف ًارقف « حبصلا هباحصأب ىلص هم هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا ىور : مورلا ةروس



 اطفال كو
 اذه «ُهَدْعَو هللا ٌفِلِخُي ال هللا َدْعَوط :5

 مورلا رصننس اّنَأ نم دمحم اي هب كانربخأ يذلا

 تولي اَنلاَرُك اَنكلَوْمَدعَوُهَلأ تال هئأَدَعَو هنوك نم َدُبال قدص ربخخ سراف ىلع
 اس را ل ودص مورس نك هر 56 2 د وسور مكحب «نوملعي ال ٍسانلا ٌرثكا نكلوإ

 َنولْه ع مهَورخاألا يمول ووملاَنَم ارهد امن دولي اير :ال .لدعلا قفو ىلع ًايراج هنوك يف هلل

 2ع سس د 07 ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ ن

 َضْرْألَاَو توم هلل كام مشن ف أووكتتيملوأ © م سبا سانا رثكأ [ نوع -
 ساّئلأَن مرتك إو ْمَسْمِلِجأو يحبهم مّ قادم مهف ءاهيف امو اهن وشو ايندلاب الإ ملع

 رومأ يف نولِفاغ مهو اهليصحت يف ءايكذأ

 أورظنف ٍضرلا ف اوريس ماو (ي) (©) دورفكَل مهْيَريآَعلِب مود م ةرخألا رادلا يف مهعفني امو نيّذلا

 7 مراح 6 5 0 2 اعت هّبني «هللا قلخ ام مهسفنأ يف اوٌركفتي
 وق مهندس اًواَك هِي اع 9 0

 مكس 7 اهوُرَمَعاَسِصَرت -ح آه ومحو ضيا اًاوواَكَأَو ٍتاومسلا هللا قلخ امإ» اهقلمخب هدارفناو
 ون كنكيلَو مُهَمِلظِل هَ هلأ اكاَمَش مف تسيل الإإ» ةعّونتملا تاقولخملا نم امهنيب امو يلفسلاو عسا جس ارا سد 2 يولعلا ملابعلا نم «امهنيب امو ضرألاو
 000 3 2 00 000 2 الو ٌىدس تقلخُم ام اهّنأ اوملعيف «قحلاب

 أوصل أونكسأ َنِذْلا بقع ناكر َنوملظي مهسفن موي 4َىَمسُم ,لجأوإ قحلاب لب ًالطاب

 هلأ( ترون ُهَتْسل ا أوفاكَو هللا تن :َئبأوبَركحَنَأ نم ًاريثك ذإر» :ىلاعت لاق اذهو :ةمايقلا
 رو 6 1 1 هم رم جس 12 ىلع مهين 29 «نوُرفاكل مهبر ءاقلب سانلا
 ب وعجم هيل مدعي َقَلحْلأ دبي لئالدلا اوؤواج ايف هلس هن مودو (لاإ تبوعجرت و الدلا نم هب اوؤاج ايف هلسر قدص

 ءرجم و معجم نم ةاجنو مهب رفك نم كالهإ نم تاحضاولا
 00-0-20 ةومرَجْمْلاَس لِي دَع الأ يف اوريِسي لَو :9 :لاقف مهقّدص

 22 درو كح ١ك ثم ١ ناك : رابخأ مهعامتو مهلوقعو مهم ضر هم 00 7 ابحأ مهعامس اهفأب 4 لا
 000 7 مح 5 مد وأ ناك فيك اورظنيفإل :لاق اذفو «نيضاملا

 مَ أَ . م جسر سر

 هع رس 2: اهمأ مكنم ةوق ة ٌّدشُأ ةيضاملا أل تناك

 2 ؛ملسو هلاو هيلع هللا لص ٌدمحم مهملإ ثرعبملا

 6 ضرألا اوُراثأوإ ءاوُئوُأ ام راشعم مّثيتوأ امو
 ٍ اهولغتساو ياهوُرَمَع اَمِم رثكأ اهوُرَمَعو
 هللا ناك امفإ» تاو نم هللا نم مهل ناك امو مهين هللا ١ مهذخأ [اهب اورفكو] تاتّيبلاب مهلسر مهتءاج اًملف اذه عمو مكلالغتسا نم رثكأ

 ناك مث ٠١: :ىلاعت لاق اذهلو اهب اوؤزهتساو هللا تاياي اوبذك ثيح 4 نوَملظي مهَسفنأ اوناك نكلوإ» باذعلا نم ممب لحأ يف «مهملظيل

 نوئزهتسي هب اوناكو هللا تاياب اوُيَدك مهنأل مهتبقاع ىأوّسلا تناك © نوثزيتسي اهب اوثاكو هللا تايآب ايدك نأ ىأوُسلا اوؤاسأ ٍنيذلا ةبقاع |

 موي «نوُعَج رت 4 هيلإ مم هتداعإ ىلع ٌرداق وهف هتءادب ىلع ٌرداق وه اك هدي من قلحا اد دمي هللا : ١5 [حبقألا وهو أرسألا ثينأت :ىأوّسلاو]

 مهئاكرش نم مهل نكي مو : ”١ نومرحم ا أي «نوُمرجملا سليب ةعاسلا ُه موقت مويو# : "١ :ىلاعت لاق مث مب .هلمعب 03 ٌيزاجُيف ةمايقلا

 ُموُقت ةويوإ» : ١ 4 :ىلاعت لاق مث . .4نيرفاك مهماكرشب اوناكوإ» «مهب اورفكو ىلاعت هللا نود ني اهنوُدبعي اوناك يتلا ةحلآلا مهيف تعفش ام 4 ءاعفش
 .امهنيب دهعلا رخا كلذف «نيلفاس لفسأ ىلإ اذه ضفخو «نييلع ىلإ اذه عفر اذإ هنأ :ينعي ؛اهدعب عاتجا ال يتلا ةقرفلا «نوُقَرفتي ٍذيَموي ةعاسلا

 .نوُرَضَحُم باذعلا يف كيلوأف ...اورفكن يذلا امو .نوُمّعنُي «نوُرَبُْحُي ةضور يف مهف ٍتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا اًمأفإ»: 1 ©: ىلاعت لاق اذهلو

 له

 ناصقنب رأت هييَع هنأ وهو « بيرغ أبنو ,« بيجع ريم هيفو « ٌّنَّسَح ٌنْئَمو ٌّنَسَح دانسإ اذهو : 4 41/5ج ريثك نبا ظفاحلا لاق « ءوضولا نيِمحيلف مكنم دش نمف « ءوضولا نونسحُي ال

 . مامإلا يي الصب ةقلعتم مولا ةالص نأ ىلع كلذ لدف ءهب متثا نم ءوضو

 ًادبع ُهُتلحن لام لك . اذه يموي « ينمّلع ام متاهج ام مكمّلعأ نأ يفرمأ يتر َنِإ الا و : هتبطخخ يف موي اذ لاق هع هللا لوسر َّنأ يعشاحجبْلا ضايع ثيدح ينو ٠١ : ةيآلا

 ميدلع تمّرحو « مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا ْمهنَأ مهو . مهلك ءافَتُح يدابع ُتقلخ ينو [ هللا لحأ ام مهميرحت يف نيكرشملا ىلع ٌدر اذهو ] لاح [ ًادبع هئيطعأ قزر لك يأ ]

 . 1858 مقر 2 51937/8ج ملسم حيحص يف هلوطب ثيدحلا « اناطلس هب لّرنأ مل ام يب اوكرشي نأ مهترمأو , محل ٌتللحأ ام



 انتاياب اوُبّدكو اورفك نيذلا اًمأوإ» 5
7 - 0 ١ 

 باذعلا يف ككواف ٍةرخآلا ءاقلو لاق م

 واق ءرخ د (ىاشلو .-_ 11 هدوم كوكو ديأ) «اورتت كيوم رخل [يَآَقِلَواَنِتِياَتِبْأوَذَكَو أاورفك نذل اَمأ عر سد ”ي>ص  ممسس راس لم و ل ل و 00000

 يي

 ةسفنل لاعت هدم ميس اذه «نوُحبصُت هرو ث نيِح هللا َنحبَسف 7 تورَصحم ٍباَدَحْلَأ ف

 ةديمحتو هحيبست ىلإ هدابعل ٌداشرإو ةسّدقملا ع 0 ووض 2 هم رج ل و 530

 هتردق لاك ىلع ةلادلا ةبقاعتملا تاقوألا هذه يف ٍضراالاو توست ف دمحلا را نوحبصت نحو

 لابقإ وهو ءاسملا اذه دنع هناطلس مظعو 1 1 0 هك
 .٠ + مل ! ن ٌرهظَت نحو اًيشعو
 راهنلا رافسإ وهو حابصلا دنعو ,همالظب ليللا فود نمل ع ِ و 1 7
 حيبستلل ةبسانم وهدمحب ضرتعا مث .هئايضب تي كومود رالف

 ُهلوإف ١/8: :ىلاعت لاقف ءديمحتلا وهو وعم عدس هن م ل خصم 6

 دومحلا وه «ضرألاو تاومسلا يف ُدمحلا ٌرَشِيمشنأ اذ مَث بارت نم ْنَءِهِينياَءْنِمَو 9
 ايفو «ضرألاو تاومسلا يف قلخ ام ىلع مس 8.2 . 22001 2

 نم َن ءدبلب ء نمو 2 6 تر ل
 «مالظلا ةّدش وه :ءاشعلا « نوٌرهظت نيحو قاخ 7

 قلاخ ناحبسف ءءايضلا ةّرق وه :ٌراهظالاو هفوومذوت مكتوم
 هللا لوسر نأ :يناربطلا ىور .اذه قلافو اذه وح

 نيح لاق نمو :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لح وطعم( وكيوت ٍتنيآَلكِلَد نإ

 نيحو نوُّسمُت نيح هللا ناحبس :حبصي 3 2” 0 :ًائَحْأَو ا 5-35 59

 ضرألاو تاومسلا يف ُدمحلا هلو ءنوحبصت 5 نيا 8 او نصر الاوت

 كردأ ءاهامكب ةيآلا ؛نورهظُت نيحو ًابشعو 0 َنيِمِلَِمَلَل تبدل كلذ يف
 كردأ يبسمُي نيح اهلاق نّمو هموي يف هتاف ام 07

 2 1 م00 اسس عج مى 1 ل

 دواد وبأ انو ديج هدانسإ «(هتليل يف ُهَئاف ام ٍتليال كليذف تينييشك يلدا
 همت #

 هتردق نم هيف نحن ام وه «# يحلا َنِم َتْيملا َقرِبْلامكحيبرب ءَنِموَأ 79 تروْعَمسي م َوَعَْل جرخُيو تملا َنِم يلا جرخيإل 8 22 هك © 000

 يا 0

 7 7 مع حمص رسل مس دل نب سرس رس ل

 ُهَقِلخ ىلاعت ركذي «ةلباقتملا ءايشألا قلخ ىلع تالا 0
 لاك ىلع ُهَملخ لديل اهٌدادضأو ءايشألا ملم هع

 ءّبحلا نم ٍتابنلا جارخإ كلذ نمف «هتردق 9 وَقَعَ مَوَمْلِ ٍتَبََك لَو ف كإَهِتوَمَدحَ
 ةفطنلا نم ناسنإلاو «تابنلا نِم ٌبحلاو

 دعب ض رألا يحير «ناسنإلا نم ةفطنلاو

 يق نم ثعبي هللا ْنَأو -هلوق ىلإ- جيم جوز لك نم تعب تين ثثيرو ُترتها َءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ٌةَدِماه َضرألا ىرتوؤ» :ىلاعت هلوقك «اهتوم
 ٌرشب منأ اذإ مث مدا كابأ بارت نم مكقلخ 9 هتمظع ىلع ةّلادلا «تايأ نموإ» ٠١: 4«نوُجرخت 7 كلذكوإ» :انهه لاق اذهلو «6 روبل

 مكل نوكت ائانإ مكسنج نم مكل قلخ «ًاجاوزأ مكيسفنأ نم مكل قلخ نأ ِهتايآ نموإل : "5 ناسنإلا لكش ىلع نيهم ِءام نم 4نورشتنت

 «[ايلإ اوليقو اهوفلأتل :يأ] «كابلإ ّنكسيل اهجبوز اهنم لعجو ٍةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وهإط :ىلاعت لاق اي 4ايلإ اوثكستلإط ؛ًجاوزأ
 هتايا نمو :7 ” «نوركفتي موقل ٍتايآل كلذ يف نإ ةفأرلاو بلا مهنيب لعج نأ هناحبس هتمحر مات نم اذهو «ةمحرو ٌةّدوم مكديب لعجوإ»

 ءأدحأ ٌّدحأ هبشُي سيلف «مكناولأوإ تاغّللا ينعي «مكتنسلأ فالتخاوإ» ,ةميظعلا هتردق ىلع ةّلادلا هتايآ نم 4« ضرألاو ٍتاومسلا ٌقلخ
 كلذ يف نإ ؛رخآلا نيبو مهنم ٍدحاو لك نيب يقراف نِم ّدب الف ٍةفص يف ةعامج قفاوت ولو «ىرخألا هبشت ال اهتامسو اهتائيهو ةدحاو ناديألاف

 موقل ٍتايآل كلذ يف نإ رابلا ين (هلضف نم مؤاغتباوإل «ةحارلا ليصحتل «رابنلاو ليلقاب مكمانم هتايآ نموط :777 نيملاعلل ٍتايآل
 ًءام ءامسلا َنِم ُلّرُيوط : :ىلاعت لاق اذهلو «رطملا يف ًاعمطو ؛هقعاوص نم ًافوخ «ًاعمطو ًافوخ َقْرَبلا  ُمُكيِرُي هتايآ نموإل : 4 نوعي 4 نوغمسي
 .«نولقعي ٍموقل تايآل كلذ يف نإ اهتوم دعب ضرألا هب يبحيف

2 

 ىلع مدآ ونب ءاجف « ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم ّمَدآ قلخ هلل نإ , : هلع هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامالا ىور 7١ : ةيآلا

 . 455/9ج ريثك نبا| . « كلذ نيبو « نزلا ٌلُهّسلاو « بيطلاو ثيبخلاو ٠ كلذ نيبو « دوسألاو رمحألاو ضيبألا مهنم ءاج . ضرألا ردق



 99 تل ل ضرألاو ءامسلا موقت نأ هيايأ نمو 6
 مالا كوش 9 نحلة هريخستو اهل هرمأب ةتباث ةعاق يه «ورمأب
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 أ ورع روس هلام ىف هل ًاكيرش ٌةُدِبع نوكي نأ
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 كترطف مزال كلذ عم تنأو 4اهيلع ساّنلا ّرطف يتلا هللا ةرطفإط كل اهّلّمكو ءاه هللا كاده يذلا ميهاربإ ةّلِم ةّيفينحلا نم كل هللا هعرش يذلا
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 مهيد اود ٌرُص سانلا سم اذإوإل فو
 قيرف اذإ ةم“ر ُهنم مهّقاذأ اذإ مث هيلإ نييينم

 ساّتلا نع ىلاعت ربخُي «نوكر شُي مهرب مهنم

 هدحو هللا نوعدي رارطضالا لاح ٍِق مهّنأ

 اذإ معنلا مهيلع غبسأ اذإ هّنأو ل كيرش ال

 هللاب نوكرشي رايتخالا ةلاح يف مهنم ٌقيرف
 امب اورفكيلإ» 4 هريغ ةدعم تدودبعيو

 مهدعوت مث [ديدبتلا ىنعمب هيف] «مهاسيتا

 لاق مث ,#نوملعت فوسف اوعتمتفإل :ىلاعت هلوقب
 نم هيف اوفلتخا ايف نيكرشملا ىلع اركنم ىلاعت

 مأ» :#"ه :ةجح الو ليلد الب هريغ ةدابع

 «ملكتي وهف مح 4ًناطلُ مهيلع انزن
 ماهفتسا اذه «نوكرشُي هب اوناك امبإ» قطني

 !؟كلذ نم ٌءيش نم مهل نكي مل :يأ ؛راكنإ

 ةمحر سائلا انقذأ اذإوإ» :"5 :ىلاعت لاق مث
 ميمرليأ تمَدق مب ةئّيس مهبصت نإو اهب اوُحرف
 ناسنالا ىلع ٌراكنإ اذه «(نوظنقي مه اذإ

 ْنإف «هقفوو هللا هَمصع نَم الإ وه ثيح

 هباصأ اذإو ءَرِطَب ةمعن هتباصأ اذإ ٌناسنإلا

 ريخ كلذ دعب هل لصحي نأ َسيأو طنق ةّدِش

 طسيي هللا نأ اَوَرَي ملَوأط :"ال ةّيلكلاب

 فّرصتملا وه ردقيو ٌءاشي نمل قزرلا
 موق ىلع عسويف هلدعو هتمكحب كلذل لعافلا
 ٍتايآل كلذ يف نإ نيرخآ ىلع قّيضُيو

 ىَبْرَقلا اذ ٍتافإب :"م «نوصْؤُي موقل

 هقح ىبرقلا يذ ءاطعإب ىلاعت هللا رمأي «(ُةّقح

 يذلا وهو «نيكسملاوإط «ةلصلاو َريلا نب
 موقي ال ءيبش هل وأ هيلع ُنَفَنُي هل ءيشال
 جاتحملا رفاسملا وهو ليبسلا َنباو» هتجاحب
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 .يصاعملا نع نوعجري مهّلعل مهعينص ىلع ةازاحم يصاعملا ببسب راقلاو عورزلاو لاومألا
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 فيك اورظناف ضرألا يف اوُريِس لق) 5
 دمحم ايلف :يأ] «لبق نم نيذلا ةبقاع ناك

 نم مكلبق نيذلاب لح ام اورظناف [اوريس مه

 لسرلا بيذكت نم مهب لح ام نيكرسنملا
 «نيكريشم مهرثكأ ناكإ» ءمعتلا رفكو
 نيّدلل َكَهْجَو مقأفإ» : 9 [اوكيمأف]
 ىلإ ةردابملاب ُهدابع ىلاعت ٌرمأي «مسّيقلا
 تاريخلا ىلإ ةردابملاو هتعاط يف ةماقتسالا

 هللا نم هل ّدَرَم ال موي ّيِتأي نأ لبق نمإ»
 ذئمويإ» هل َّدار الف هنوك دار اذإ ةمايقلا موي

 يف قيرفو ةّئجلا يف ٌقيرف «نوقّرفتي «نوُعَّدَّصي
 َرفك نَم» :4 4 :ىلاعت لاق اذهلو «ريعسلا

 مهسفنألف ًاللاص لمع نمو ُةُرْفك هيلعف

 ةرخآلا يف مهسفنأل نوئطوُي :يأ] 4نوُدَهْمَي

 يذلا يزجيلإ» :4 © [حلاصلا لمعلاب ًارارق

 «هلضف نم ٍتاحلاصلا اولمعو اوُنمآ
 اهاثمأ رشعب ةنسحلا ؛لضفلا ةازاجم مهيزاجي

 هنإإ» هللا ءاشي ام ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ
 لداعلا وه اذه عمو «نيرفاكلا تحي ال

 نأ هتايآ نموإ» :4" روحي ال يذلا مهف
 هتمحر يدي نيب «ٍتارشبُم خايرلا لِسرُي
 :ىلاعت لاق اذهو ءاهبقع ثيغلا ءيجمب

 هلزني يذلا رطملا «4هتمحر نم مكقيذ ذيلوإل
 كلفلا يرجعلو9» «دالبلاو دابعلا هب يحيف

 جيرلاب اهرّيس امّنإو رحبلا يف «هرمأب

 تاراجتلا يف «هلضف نم اغَتتلَو )»

 مكلعلوإل رطق ىلإ رطق نم ريسلاو شياعملاو
 هب معنأ ام ىلع هللا نوركشت «نوركشت
 ٌدعُت ال يتلا ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم مكيلع
 .ىّصحُنالو
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 آلم ىتح اهطسيي مث سرتلا لثم نيعلا يأَر ين ىرُث ةباحس ُْْي اريثك ليلقلا نم لعجيو هيمي ُهُركي ٌرثكيف هدي عًافسك هلعجيو ءاشي فيك ءامسلا

 مه اذإ هدابع نم ءاشي نَم هب ٌباصأ اذإفإ» باحسلا نيب نم جرخي َرطقلا ىرتف 4هلالخ نم ُجرخي ٌقْدَولا ىرتفإ» قفألا ءاجرأ

 رخأتف هلوزن لبق هيلإ نيجاتحم اوناك نيِسِلْيُمَل هلبق نم مهيلع َلّزَنُي نأ لبق نم اوناك نو 4 مهيلإ هلوُصْوو مهملع هلوزتب 4نورشبتسي
 هبن مث «اهتوم دعب ضرألا يبحُي فيكإ» ءرطملا هللا ةمحر راثآ ىلإ ٌرظنافإ» : ٠ :ىلاعت لاق اذهو ءهنم سايإلا دعب ةتغب مهءاج مث مههلع
 «ريدق ءيش لك ىلع وهوإ» تاومألا ءايحإ ىلع رداقل كلذ لعف يذلا :قوملا يبحم كلذ َنإإ» :لاقف موب دع داسحأل ءايحإ ىلع كلذب
 بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسا]

 هنع دري نأ هللا ىلع ًاّقح ناك الإ هيخأ ضرع نع ُدري ملسم ٍءىرما نِم ام » : لوقي وَ هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع متاح يأ نبا ىور 41 : ةيآلا
 . 477/7ج ريثك نبا/ .  نينمؤملا ٌرضن انيلع ًاقح ناكو إف : ةيآلا هذه الت مث ؛ ةمايقلا موي َمّنِهج ران



 ارفصُم زرق أحر انلسرأ نئلوإ» 5١:
 مولا او مس الا

 يف عرشو ٌرفصا دق هوأرف عرزلا ىلع هسا + عج 21 أ ا دانلود ل
 دو وون ماواطل ارضم هوارذ ل هرانيلو

 اذه دعب نم :يأ ءمدعب نم اوُلظل داسلا
 5 ًدُضل وع ا 2 -ه م ب كس ل رج

 نأ نأ كرودقم ف سي قولا ٌعمسنال َكَنإف و 8 و 23
 عمسنالوإ اهئادجأ يف تاومألا عمست 1 - ةيكيلطرمرتأ ٍدكهسَتنَأ 5 ] نيريدَم

 َّمُصلا كمالك غلبت الو «ءاعدلا مُّصلا كنت ورع ىلا 0 ومِلَسُم مهَف انياب نموت نَم

 نوربدُم كلذ عم مهو .نوعمسي ال نيذلا و ١ و ناوي نم
 . همم م 1 -
 اذإ» مهتياده ىلع ردقت ال كلذك «كنع دولتك سلع فعضنم

 ئنثذإو :ىلاعت لاق اذهو .4نيربد اَوَلَو م اومن م عيه 2 ع و

 ْنِ مهتلالض نع ٍيْمْعْلا رهاب َتنأ اهو اسر 20 200 0 لوس 6
 «نوُمِلسم مهف اتايآب ُنِمْوُي نم الإ غشت 1 امسي أ 4

 مه كفاوأف «نوُعيطُم نوئيجتسم نوُتيطاخ 20 أوناك كلَدَك
 لاح اذهو هنوعبتيو ّقحلا نوعم# نيذلا ا ب ملوص 2

 نم مكقلخ يذلا ُهللاال 4 نينمؤملا لاكمي يككو دك

 هبي (ةَرق ٍفْغض دعب نم لعج مث ٍفعض ل الوسم م 27

 ف م ع د 00 7000

 ضي م ًافعض همأ نطب نم جرخي ؛4(ةهَشو رج سل يقلع 1

 3 ًاثدَح مث ًاريغص نوكي قح ًاليلق ًاليلق ب انه فَ
 0 ومس 77070

 َكَللدَك (©) َنوُلِطِْماَلِإ مشان وردك نراقب
 م «فعضلا دعب ةوقلا وهو ءًاباش مم ًاقهارم

 وهو مربي مث خيشي مث لبتكيف صقنلا يف عرشي

3 

 رّيغتتو ةّملا فعضتق «ةوقلا دعب فعضلا داريا 6 هوُملَخيال بيلا بوك لع ُهَأْعْبطَي
 :ىلاعت لاق اذهلو «ةنطابلاو ةرهاظلا تافصلا هم لص سمس ال حماد ذص يطع ل صر ل

 فّرصتيو ءاشي ام لعفي ءاشي ام قلخيإل 69 ترقد النيل فكنفختسإالو قح هُماَدَعَو
 «ريدقلا ملعلا رهوإ» ديري امب هدييبع يف 6

 نومرجا ُمِسقُي ٌةعاسلا ُه موقت َمويوإ» ©

 هللاب ٍوُميسقُي ةرخآلا يفو «ناثوألا اوُدبع ايندلا يفق ءةرخألاو ايندلا يف رافكلا لهج نع ىلاعت ربخُي «نوكفؤُي اوناك كلذك ةعاس ريغ اوغبل ام

 اوثوأ نيذلا لاقوإ» :5 مهلإ رذعي ىتح اورظني مل مهّنأو مهلع ةجحلا مايق مدع كلذب مهدوصقمو ءايندلا يف ةدحاو ةعاس ريغ اوثبل ام مهن

 نم :يأ ثعبلا موي ىلإ لامعألا باتك يف متثبل دقل :ةرخآلا يف ءاملعلا نونمؤملا مهيلع دريف 4 ثعبلا موي ىلإهللا باتك يف متثبل دقل َناميالاو ملعلا

 :ه1/ [ثعبلا موي وه اذهف ثعبلا نيركنم متنك نإ :يأ] «نوملعت ال منك مكنكلو ثعبلا موي اذهفإ» :ىلاعتهللا لاق «متثعب موي ىلإ متقلخ موي

 دقلوإ :84 ايندلا ىلإ نوعجرُي مه الو 4 نوبتعتسُي مه الوإ» مهراذتعا مهعفني ال ةمايقلا موي ؟مُهَتَرذعم اوملظ نيذلا ٌعفني ال ٍذِيمويفإ»

 ول 4نولِطبُم الإ مثنأ نإ اورفك نيذلا َنلوقيل ةيآب مهتتج نئلوإ» مهل هانحضوو ّنحلا مهل اَنّيب دق 4 لثم لك نم نآرقلا اذه يف ساتلل اًْبرص
 مهولق ىلع هللا عبط م :يأ] «نوملعيال نيذلا بولق ىلع هللا ٌعبطي كلذكإلل 4 لطابو رحس اهّنَأ نوُدِقتعيو اهب نونم وْيال تناك ٍةيا يأ اوأر
 مهتفلاخم ىلع ربصا «قح هللا َدْعَو ْنِإ ٌريصافإ 5٠: [ديحوتلا ةّلدأ اوملعي ال ىتح مهبولق ىلع هللا ٌعبطي كلذك هللا نع تايآلا اوُمهفي ال ىتح
 نحلا ِهّنإف هب هللا كقعب ام ىلع ٌثبثا لب «نوُئقوُيال نيذلا َكَتفختسي الوإ» مهدلع كاّيإ هرصن نم ٌكّدعو ام كل ٌرجنم ىلاعت هللا نِإَف ,مهدانعو
 .هيف ةيرم ال يذلا

 نيملسملا تاومأل ىلاعت هللا عامسإو « ( ردب ) يف نيكرشملا ىلتقل هع هلوسر مالك ىلاعت هللا عامسإ اذه نمو « اوعمسي مل أشي ل اذإ ءمهعمسأ ءاش اذإ ىلاعت هللا نإ 87 : ةيآلا 00

 « نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو « نينمؤملا نم رايدلا َلهأ مكيلع مالسلا ) : اولوقي نأ ؛ اهلهأ ىلع اوُمْلسُي نأ روبقلا ةرايز اودارأ اذإ َُمأ يَ هللا لوسر مّلع دقف « مهملع نيمّلسملا مالس

 . 279/9 ج ريثك نبا/ . ًاعيمج ىلاعت هللا مهمحر نيملسملا ثاومأ ىلاعت هللا هعمسُي ات اذهف « ( ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن « نيرجخأتسملاو مكنمو اثم نيِمِدَقَسملا هللا محري



 نامقُل ةروس ريسفت
 مالكلا ةرقبلا ةروس لوأ يف مدقت « ملا ١:

 كلت :؟ ةروسلا هذه ردصب قلعتي ام ىلع

 مكحنا نارقلا :يأ] 4«مكحلا باتكلا ٌتايآ

 ٌىدُهَي :" [ضقانت الو هيف للخ ال يذلا

 نآرقلا اذه ىلاعت لعج «(نيئسحملل ًةمحرو
 يف لمعلا اوُئسحأ نيذلل ًةمحرو ًءافشو ّىده
 «(ةالصلا نوُميِقُي نيذلا» : 4 ةعيرشلا عابتا

 نوتؤُيو)» ةبتار لفاون نم اهُعبتي امو اهتاقوأ يف

 ءاهيقحتسم ىلإ مهلع ةضورفملا 4ةاكزلا
 يف ءازملاب اوُئقيأو م نوُنقوُي مه ةرخآلاب مهوؤج
 مل كلذ باوث يف هللا ىلإ اوُبَغرف ةرخآلا رادلا

 ًاروكشو ساّتلا نم ًءازج اوُدارأ الو هب اوُوارُي
 ىلع «مهّبر نم ٌىدُه ىلع كفالوأ» :ه

 كئلوأوإ» لج حضاو جبنمو نيبو ةريصب
 ركذ ال :5 ةرخآلاو ايندلا يف «نوُحلفملا مه

 نودتبي نيذلا مهو ءادعسلا لاح ىلاعت
 :ىلاعت لاق ا هعامسب نوعفتنيو هللا باتكب

 ًاباشعم ًاباتك ثيدحلا ّنسحأ لَن هللا

 مهب نوشخي نيذلا ٌدولجم هنم ٌرِعَسِقت ّيناثم

 «هللا ركذ ىلإ مهولقو مُهُدولج نيلت مث
 نيذلا ءايقشألا لاح ركذب ٌفطع ؛ةيالا

 اولبقأو «هللا مالك عامسب عافتنالا نع اوّضرعأ

 تاللاو ناحلالاب ءانغلاو ريمازملا عاتسا ىلع

 وه يِرتشي نم سانلا َنِموإ» :برطلا
 نبا لاق هللا ليبس نع لِضُيِل ثيدحلا
 .تارم ثالث اهُدّدري «ءانغلا هللاو وه :دوعسم

 اهّذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع ّلضْيلإط

1 00 

 91155 2 “2 نامل روش 2 00

 م يرلا ارمقَرلا هللا وسبل
 قيوم () يشل بتكلاث يكلي او تلا
 معَ : كرنب راض اَنوُميقي نيذلا (ي) َنيْيِسْحْمْلَل

 3 منج ع وا درا <. ج اساس اس سا
 َكيلْووهْيَر نم ىده ٌكَعَدَتلوأ ا 083 هوقو ورحألاب

 رس دو

 ثيركلاوهل ىتيِنَم سالو () 6 نوحلملا وه
 رووح

 مَ كلو اةْرهاَهَدحَسوِر عسل سنعرض
 اركسكَتُم َلَواَتشيإَ هلع لنا ادا 3 ٌنيِهُمُباَدَع

 3 ري ناديت اقوي قنا َهعَم دل دك

 5 0 تنجم ِتَحلِدَصل ًاويواماَ- سد
 09 مكس رأوه وهوَ أدوا

20 

 موسم 2 هس ص رب 2 رم مس نا 12017

 9 02م ءاَمَسلآ نانو َباَد لطف تب 2

 22 7 ًاَقدَساَقَلَحاَده () جد سارع

 060 0 ا لبنه نمي 57
 ام

1 

28 
 ١ع

 مه كئلوأ) ًاوُرُه هللا ٍتايا ذختي «ًاوزُه

 لبقملا اذه 4َرفَ هينذأ يف َّنأك اهعمسي مل نأك ًاريكتسم ىَلَو انتايآ هيلع ىَلُتَت اذإوإل :1 رمتسملا مئادلا باذعلا يف ةمايقلا موي «نيهُم ٌباذع
 باتك عامسب ملأت اك هملْوُي «ةمايقلا موي «ملأ باذعب ُةَرْشبفل اهعمس ام هأك ضرعأو اهنع ىَلَو ةينارقلا تايآلا هيلع تيلت اذإ برطلاو وهللا ىلع

 اهيف نومعنتي « معنلا تانج مهي ةرخآلا رادلا ف راربألا لام ٌركذ اذه « معنلا ٌُتاَنِج مهل تاحلاصلا اوُلِمعو اوئما ني يذلا نإ 4١: هتاياو هلل

 ميرك هّنأل داعيا فلخُي ال هللاو هللا دعو نم هّنأل ةلاحم ال ٌنئاك اذه «أاقح هللا َدْعَو اهيف نيدلاخإ» :8 نوميقُم كلذ يف | مهو ذالملا عاونأب

 هناحبس نيب «اهنورت ٍدَمَع ٍريغب تاومسلا قلخو» : ٠ هلاعفأو هلاوقأ 5 «مكحلا)» ِءيش لك هل نادو ءيش لك َر رهق يذلا «زيزعلا وهو نائم

 «4َيِساوَر ضرألا يق ىقلأرإ» اهنورت ال دمع اه «اهنورت ٍدَمَع ٍريغبإل ءامهنيب امو امهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلع ةميظعلا هتردق اذهب
 تاناويحلا فانصأ نم اهيف أرذو «ٍةَّباذ لك نم اهيف ٌثبوإ» .مكب َديَع اليل «مكب ذيع نأ ؛اهلهأب برطضت اليل اهتلّقثو ضرألا ِتَسْرَأ لابجلا

 اذهإ» ١ ١: رظنملا نسحلا تابنلا نم # ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ءام ءامسلا َنِ انلزنأو» .اهقلخ يذلا اَّلِإ اهاكشأ ددع ملعي ال اّمِم

 نم نودبعت امم (هنود نم نيذلا قلخ اذام ينورأفإ هل كيرش ال هدحو هريدقتو هقلخوهللا لعف نع ٌرداص ىلاعت هركذ يذلا اذه وللا َقلَخ
 .هب ءافح ال حضاو رهاظ « نيم ىمعو لهج يف «لالض ينإ» نيكرشملا ينعي د «نوملاظلا لبو ؟دادنألا

 ملعتالفإ» :ممكش نإ اوؤرقاو «رشب بلق ىلع ٌرطخالو ُتعمس ْنْدَأالو ثأر نيعالام نيحلاصلا يدابعل ٌثتددعأ :ىلاعت هللا لاقد : : لع للا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع 4 :ةيآلا

 ./8١7/نيح اصلا ضاير/ هيلع قفتم /١07/ ةدجسلا «نولمعي اوناك امب ءازج نّيعأ ٍةَرُق نم مهل يفخأام سفن



 ناك «ةمكحلا َنامقل انيتآ دقلوإل
 هاطعأ رصم نادوس نم ًاحلاص ًادبع نامقل

 يلا تاج اكتم هنا هكا قلانقل
 ا 0 ا

 2 50 هل 1و

 رمأ هلل ركش نأ ريعتلاو ملعلاو مهفلا 7 را 6 2 ره 2 2 سس د دع ل عطس ل هانرمأ ٌدأ تاو «ريبعتلا ل هلأ 3

 هبهوو هلا هاتا ام ىلع لجو 20 نأ ُلاَقْذِإَو 60 دِيمَح َنعَهَللا نفر و 2
 نم هاوس نمع هب هصّصخ يذلا لضفلا نم مح ل رس ثيل ا هي عدس ول خس سطل د 2035

 نموالل :ىلاعت لاق مث .هنامز لهأو هسنج ءانبأ ءلرشلاَ إَه اي كرش الئ بني مظعيوهو- هنبال مقل َع 7 7 0 4
 امئا كدهسفنل كش امتاف ' 0 وعظ و همم ساس هس اس ل 0 ل

 عفن درعب امتإ يويفنل كفي امنإف زكشي 220 12 ل نجل انيَصَوَو (ي) يطع ماظل
 نإف ٌرفك نمو « نيركاشلا ىلع هباوثو كلذ 00 و ًٍْ

 . 00 0 ل ا م8 - 100-0 2-22 وع لس هي هل ع

 ررضتي ال دابعلا نع ينغ ديم“ ّينغ هللا ءيداولو بركس ِناماَع ِفوْإدَصِفَو ٍنْهَو عاشو

 هّنإف اعيمج مهلك ضرآلا ّلهأ رفك ولو كلذب مَ لم حر كس سرس ل سل هر حا و لس حصر

 الإ دبعن الو هللا الإ هلإ الف ؛هاّوِس نمع ٌىغلا سلام ب كرشت نعل دهن (9) ُديِصَملَلإ
 ُهّظِعي وهو هببال ُنامقل لاق ْذِإوط *١: هاَيإ هضم وهدم ادد اسود ةضراو رد سد وو

 ضب
 أ 7 >2 7 ٠ ١ ع ع

 عاطل كرعل نإ طاب كرفتال يب اي ةورعم ايندل 0 طا 5
 و ولعب ءاطسو هت 6 حاس ل سل ح

 ردح لاق م هةمكذللا نم فرعي ام ل ضقأ هس ار كنس م س2 را 0 م قس 2 م

 مظعأ وه «مظع ٌملظل كرشلا نإ :هل 5200000 -
 «ديدلاوب ناسنإلا انيَضووإ :14 ملظلا 2 زم سكنوا نول قرأ خص يق
 ربلا هدحو هللا ةدابعب هأيإ هتيصوب َنرق تايد ٍِق 017 قو ةرخص يف 7

 عارم 5 7 ءوعس ب 1 ” 9 ك1 2 42 و 1 كس تصل
 نا 01 :ىلاعت لاق م «نيدلاولاب رمأو ةولصخلا وقاسم () ريح فيطأ هلأ َنَِعَشَأ اهب

 ةتلمج اناسحإ نيدلاولاب ُهاَيِإ الإ اودبعت ال لال طر سس ل ور سر هر 7 ع
 ره 3 8 ا( ميس - م ويم 010110 1 وح

 نأ ٍنيَماع يف ُهَلاَصِفو ٍنْهَو ىلع انْهَو ُهّمَأ كل نِإكب م قع ريصاوٍر كسا ٍنعهنأو فورعملا
 ًادهج هملامح «ُكْيَدلا ةكشا هكون ل وع نهر وهدد دل ومي هم مدد
 ىلع ادهج هعل 4 لاولو يل ضرال ىف شمت الو سانلل ك ذخر عصتالو 90 رومألامزعنم

 امنإو «نيماع يف هعضو دعب هتعضرأ مث ءدهج - 20 1
 َِ 7 سس جرا ىج حصر م مسو

 اراه ًاليل اهربس يف اهبعتل ةدلاولا ىلاعت ركذ كيم يد ِصْمأو (9) روف لالخ لح بحال هَ نكرم
 :لاق اذهو ءهيلإ مدقتملا هناسحإب لولا ٌَركْذيِل جمس هاو مضر

 :ىلاعت لاق اك «كيدلاولو يل رُكشا نأ (9 ريف توصل تول كد َنكَيْوَصْنِمضضْعَأَو
 «هًاريغص ينايبر ا امهمحرا بر لقو» 2.3

 ءازجلا ٌرفوأ كلذ ىلع كيزجأل «ريصملا يلإ»

 امهنم لبقت الف امهنيد عبتت :: نأ ىلع صرحلا لك كيلع اًصِرح نإ امهعطت الف لع هب كل سيل ام يب ك ارشت نأ ىلع كاَدهاج نإوإو : 6١ه
 نينمؤملا 4ينإ ٌبانأ نَم ليبس غبتاوإل ءامبملإ ًانسحم «ًافورعم ايندلا يف امُهْبِحاصوإ :ىلاعت لاق 5 امببحاصت نأ نم كلذ كعنمي الو «كلذ
 يف وأ ةرخص يف ْنكَف ٍلدْرَح نم ِةّبح لاقثم كت نإ ةئيطخلا وأ ةملظملا اه يب ايلف : 5 «نولمعت منك امب مكتبنأف مكفجرم يلإ مثإ»
 هلا نإ رشف ارش نإو ٌريخف ًاريخ نإ اهيلع ىّراجو طسقلا نيزاوملا مضي نيح ةمايقلا موي هللا اهرضحأ لا اهب ِتأي ضرألا يف وأ ٍتاومسلا

 «ركدملا نع ةذاو ٍفورعملاب مَآ اهتاقوأو اهضورفو اهدودحب «ةالصلا مقأ ّيب ,ايإط ١7: تقد نإو ءايشألا هيلع ىّقحت الف (ٌريبخ فيطل
 ك«رومألا مزع نب كلذ إل رصلا هر «َأ سانا نم هلي نأ ةب ال ركاب امش اذه] «كباصأ ام ىلع زبضاوإ» كدهج بسحب
 ءاليخ احرف ضرألا يف شق الوإ» هللا دابع رقتحتف رّبكتت ال سادلل َكَّدخ ُرّعَصت الوإ# : .١ رومألا مزع نِمَل ساّتلا ىذأ ىلع ربصلا نإ
 نيب نيب أطسو ًادصتقم ًايشم .شما 4كيشم يف دصقاوإل : ١ ةهريغ ىلع «روخفإ هسفن يف بجعم 4ٍلاتخم لك بحي ال هللا َنِإإط ًاربكتم
 هّبُس هتوص عفر نَم «ريمحلا توصل ٍتاوصألا ٌركنأ ْنِإإ» ءهيف ةدئاف ال ايف كتوص عفرت الو مالكلا يف غلابت ال 4َكِتوص نم ضّصغاوإل

 .هيرحت يضتقي هيبشتلا اذهو .هعفرو هولع يف ريمحلاب
 لاقف ؟ ملظب ُهاهإ سلي م اني : اواقو لَم هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ َّنش 4 ملظب مهئاميإ اوُسبَي لو اونمآ يذلا إف تلزن امل هنأ ماسم مامإلا ىور ٠ : ةيآلا

 . 4 مظع مظع كرشلا َنإ للاب كرش ال يب اي » : نامقل لوقل عمست الأ ءكلذب سيل هّنِإ» : هلع هللا لوسر

 - : لاق ؟ يأ مث : لاق « « نيدلاولا رب ٠ : لاق ؟ يأ مث : لاق « « اهتقو ىلع ةالصلا» : لاق ؟ هللا ىلإ ٌبحأ لمعلا يأ لكُس هيَ هللا لوسر نأ ملسمو يراخبلا ىور ١4 : ةيآلا



 يف ام ْمُكل َّرخس هللا نأ اْوَرَت ملأإل ٠

 ةقلخ ىلاعت هبي «ضرألا يف امو ٍتاومسلا
 ميسو ضال اَمَو توصل يامْكَرحَس هاو رتل مهل ءامسلا هلعج نم ايندلا يف مهيلع همعن ىلع
 باحس نم اهيف قلخ امو ءًاظوفحم ًافقس

 نناهنفلة

 لص سس سس تح سس ىلا ص لس رت هس 7 رعسسا سس هت ذآ

 هلأ ف لِرجَمساَنلاَنَمَو ةنطابو ةرهلظ معن رارق نم ضرألا يف مهل قلخ امو «راطمأو

 مل ريو دل د مكيلع غبسأوو» «راثو عشند راجشأو رابعأو

 أيتام َلقاَدِإَ 0 © ريم شكلو لوول لسرلا لاسرإ نم «ةنطابو ًةرهاظ ُهَمَعِن

 َةاَكَوَلَوُأ 0 « ميلود لدا «رينم بانك الو ٌىدُه الو ملع ريغب هللا انءاَياء 220 يف ُلِداجي نَم ٍساتلا نمو «بتكلا لازنإو

 ميسِنَمَم# ِريعّسلا ب اَذَعلِإمهَوعَدينطِيَسل 80 مهلك ُْساَنلا نمآ ام مهيلع همعن هغابسإ عمو 7 جرا ر حسو < سل
 0 وعاش حاس ريغ نم هللا ديحوت يف لداجُي نم مهنم لب
 قولا ةورشلاب كسوف يضم ىلإ :ههجو اذإوإ» :؟١ حيحص روثأم باتك الو ٍةبُ
 قط سرس م كه د و 156 5 "7 0 هللا ديحوت ف نيلداحملا ءالؤه 4مه ليق

 5 9 © الا ةبقلع 1 1
 فكم 0 5 روم ف هللا ىلص هلوسر ىلع «هللا َلزنأ ام اوُعبتا»

 2 لب اوُناقإل ةرهطملا عئارشلا نم ملسو هلاو هيلع

 رح ل ىلع م مع 6 2 1 عع د ميج مهل نكي مل هانءابأ هيلع اندجو ام ُعبتن
 6 هيل بع اليت مهماعنا ! ناك ولو :ىلاعت لاق «ءابآلا عابتا الإ ةبح

3 2 2 - 

 ٌّ 1 امف ؟4نودتبي الو ائيش نولقعي ال مهؤابأ
 3 2 121 201 1 ََ 4 اودتهم الو مهؤاي

 -_ هلل أ َضْراْلاَوِن نم مهتل 5 نيلو اوناك مهن مكئابا عينصب ب نوُجتحملا اهّيأ مكتظ
 56 لس وج هم سا ركل حس

 تك فَ هني (0) توتلعبال فراح ني ونيذتكلا : ىلاعت لاق اذهو !فلخخ مهل متأو ؟ةلالض ىلع
 ع 4 يىعار دي حم باذع ىلإ مهوُعْدَي ُناطيشلا ناك ولوأ»
 ٍضلأ ف نا 0 للنضال هلا ىلإ هو مِْسُي نمو: "1 «ريسلا

 22 2 7 76 م عاد م ل ع رمأ 4 هيام ع هلمع يف «نيمخ رهوإل

 ل ري 226 ايم ل ميز دمأ دقن يقتل

 07 رص عي هَللَنِإْؤَدِحو 0 :يأ] «رومألا ةبقاع هللا ىلإوإ كَبَذَعُي ال

 3 َكَنْزَحَي الف َرْفك ْنَمو» :5 [اهريصم

 مهرفك يف دمحم اي مهيلع نزحت ال (ُةَرْفُك

 مثإ» ايندلا يف «(ًاليلق مهغتمنإ» : :؟ 4 ةيفاخ هيلع ىقحت الف رودصلا ٍتاذب ميلع هللا نإ «هيلع مهيزجيف 4اوُأمع امب مهتبف مهغجرم انيلإ»

 نع ىلاعت ربخُي 4هللا نَوُقَيَل ضرألاو ٍتاومسلا قلخ نم ْمُهَتلاس نئلوإ» :؟8 عيظف باذع ىلإ مهئجلُث «ظيلغ باذع ىلإ مُهَرطضن

 لقط هل دلو دل قل الأ تفوت كرش دعم نو اذه عمو ههل كيرش الحي ضولاو تاوحسلا اح لا أ ير نأ ند

 «ضرألاو ٍتاومسلا يف ام هلل : ؟5 [نوربدتي الو نورظني ال :يأ] «نوملعي ال مهرثكأ لبا مكفارتعاب ةَجبلا مكيلع تماق ذإ 4ولل ٌدمحلا

 هلك رومألا يف دومحملا وه رهو حر شو قلخ ام عيمج يف محلا هيلإ ريقف ءيش لكو ؛هاَويم اًمع ينغلا (ديمحلا ينغلا وه هللا َنإظ هكلمو هقلخ وه

 ذاك ول نأ هتمظع نع ىلاعت ربخُي (هللا ثاملك دفن ام ِرُحبَأ ةعبس هدعب نم ُهدُمَي ٌرحبلاو ٌمالقأ ٍةرجش نم ضرألا يف امنأ ولوإ : 0

 .اج ولو رحبلا مام فو مالقألا ترّسكتل هللا تاملك اهب تبتكف هعم ٍرُحْبأ ةعبس ُهّدمأو ادام رحبلا لعجو ًامالقأ تلعب ضرألا راجشأ عيمج

 ررمأو هقلخخ يف :مكح «هبلغو ءيش لك ّرهق دق :ٌريزع «مكح زيزع هللا نإ .ٌرصحلا ِدرُي لو ةغلابملا هجو ىلع ةعبسلا ترك امّنإو أدم اهاثمأ

 رسفن قلخ ةبسنك الإ هتردق ىلإ ةبسنلاب داعملا موي مهثعبو ٍساّتلا عيمج ٌقلخ ام (ٍةدحاو سفنك الإ مكتعي الو مكقلخ ام إف : 7/4 هعرشو

 .مهاعفأب «ريصبو» مهلاوقأل «خيمس هللا نإ ««نوكيف نك ُهل َلوقي نأ ًائيش ٌدارأ اذإ ُهّرمأ امّنِإن هيلع ٌنّيه عيمجلاو «ةدحاو

 . 714/5ج بيغرتلا/ . ( هللا ليبس يف ٌداهجلا » ح

 ا|سغأل يّ نإ هللا لوسر اي هللاو : موقلا نم لجر لاقف # روخف ,لاتغ لك بحُي ال هللا نإ 5 : لاقف هيف ٌدَّدشف « هلع هللا لوسر دنع ٌرْبكلا ركذ هنأ يناربطلا ىور ١4 : ةيآللا

 . ؟45/5ج ريثك نبا/ . « َّساَنلا طمغتو ٌّقحلا ةفست نأ ٌرْبكلا امّنِإ « ٌرْبِكلا كلذ سيئ» : لاقف ؟ يِطْوَس ةقالعو , يِلْعت ينبجعُيو , اهّضايِب ينبجعُيف يبايث



 (ةنا نجل لوي

 ٍلِبلا فره اهنلفَلبأٌخل »بهل نرتول

 اكو يشر ورع يقل سم
 وعدم وحلوه هك َكَد(3) رجَنَمَكاَسب
 5 5 دك لطب هنودنم
 َ ديلي نم ويري ِهَللا ٍت َمَعِيبِر حلا ف رجب كَمْ

 2 دما رو ٍتيأل َكِلَ
 رمل لمهن علل

 0 مه

 يف لِللا ٌجِلوُي هللا ْنأ رق ملأإ : "4
 كلذ لوطيف ءرابلا يف هنم ذخأي «راهتلا

 اذهو «ليللا يف ٌراهتلا ٌجِلوُيوط اذه رصقيو
 مث «ةياغلا ىلإ راهنلا لوطي فيصلا نمز نوكي

 راهتلا رصقيو ليَللا لوطيف صقنلا يف عرشي
 سمشلا َرَخسوإ» عاتشلا نمز نوكي اذهو

 ىلإ 4ّىَمسُم لجأ ىلإ يرجي لك ّرمقلاو
 هللا َنأوإ» «ةمايقلا موي ىلإ وهو «ةدودحم ةياغ
 وه هللا ْنأب كلذإل :" ١ «ٌريبخ َنولمعت امب

 امّنِإ «لطابلا ِهنوُد نم نوعدي ام َنَأو حلا
 ؛ قحلا هّنَأ ىلع اهب اولدتستل هتايا مكل رهظي

 هّنإف ؛ لطاب هاوس ام لك نأو «قحلا هلالا :يأ
 لك ّنأل ؛هيلإ ريقف ءيش لكو هاوس اًمع ينغلا
 هقلخ عيمجلا ضرالاو تاومسلا يفام

 ىلعأ ال يذلا 4(ّىِلَعلا وه هللا نأوإل «ةٌديِبعو

 ب اس م اس > ضرس جلا ؛ءيش لك نب ٌرركأ وه يذلا «نربكلاإ» هنم

 00 أمويأَوَسَحَأَو مكبر ا

 هلأ دعو تكس وِدلاَوْنَعِزاَجٌوُه ا
 نإ «هريخستو هفطلب : يأ هللا رمأب هللا مم هي سوس 2 مر

 َنفسلا اب لمحيةّرق نمءالا فلعج امالر» لأي مكبر الاد ةوَيحْلأ مصير ْ
 نم مكيريلإ» :ىلاعت لاق اذهو ُتَرَج امل 22001 رس

 لكل تايآ كلذ 5 نإ هتردق نم هتايآ َتيَعْلا كوع عالم دسم © جو وتلا

 يف روكش «ءارضلا يف راّبص «روكش ٍراَبص ا نيكس صن رتل اميلحيو
 ٌجْوَم ْمُهَيِشَع اذإوو» :*؟ ءاحرلا

 هللا اًوكدإل مامغلاو لابجلاك «للظلاك ُاريِبَح مباع نوت ضر يا ْنسَفن كردئاَمَو
 هه هس 60 5 0> ١ اذإوإط :ىلاعت لاق اك «نيّدلا هل نيصِلخُم

 الإ نوعدت ْنَم لض رحبلا يف ّرّضلا مكّسم 1 اة سلا روس 12

 مهنف ّربلا ىلإ ْمُهات اًملفإ هاي 6
 اًملفإ» :ىلاعت لاق < ءدخاج رفاك ؟ٌديصتقم

 « فك ٍراخ لك الإ انتايآب ُدحجي اموإ» ءرحبلا يف تارهابلا تايآلاو ماظهلا رومأألاو لاوهألا كلت دعب 4 نوكرشُي مه اذإ ّرَبلا ىلإ ْمُهاَت

 ساّتلا اهّيأ ايإ» :"7 اهركذي الو اهاسانتي لب اهركشي ال ؛معّتلل ُدوحجلا : ٌروُفكلاو ُمدهع ّضقن َدَهاَع املك يذلا وهو «راّدغلا وه :راّمخلا

 نع لاو يزجيال ًاموي اًوّشخاوإإل ةمايقلا موي نم ةيشدملاو هنم فوخلاو هاوقتب مهرمأيو داعملا موي نم سانلا ىلاعت رذني د «موي اًوَّضخاو مكر اوُقنا
 َدْعَو نإ ًائيش ِهدلاو نع زاج وه ٌدوُلْوَم الوإط هنم لبقُي مل هسفنب ِهدِلاو َءاَدِف دارأ ول دلولا كلذكو «هنم لبق امل هسفنب هيدفي نأ دارأ ول (ووللو
 ُروُرعلا هللاب مكترغي الو ةرخالا رادلا نع اهيف ةنينأمطلاب مكي ال 4ايندلا ٌةايحلا ْمُكَدَرعت الفإ» :هلوقب مهيلع ةظعوملاب داع مث «قح هلا

 يِرْذَت امو ًادغ بيسكت اذام سفن يردن امو ٍماحرألا يف ام ملعيو تيغلا َلَزيو ةعاسلا ملع ةدنع هللا نإ 5 مدآ نبا رغي هن ناطيشلا

 «[ءايبنألاو ةكئالملا نم] اهب ىلاعت همالعإ دعب الإ ٌّدحأ اهملعي الف ءاهملعب ىلاعت ُهللا ٌرئأتسا يتلا بيغلا حيتافم هذه «ثوق رضرأ ٌّيأب سفن

 .«زيبخ ملع هللا نط

 ضب هيلإ ةبسنلاب ريقح ٌعضاخ ٍءيش لكف
 ٍتمعنب رحبلا يف يرجت كلُقلا َنأ رت ْمَلأِ

 مك سل مع

 «ةَعاَسلا ٌملع هدنع هللا ْنِإ 9 : لجو رع هللا الإ َنهُملعي ال سمح : لوقي هلع هللا لوسر تعمس : لوقي ةديرب يأ ٌثعمس : لاق ةديرب نب هللا دبع نع دمحأ مامالا ىور 74 : ةيآلا

 . 487/5ج ريثك نباأ ٠ دانسالا حيحص ثيدح اذه # ريبخ ميلع هلل َنِإ ء توت رضرأ ّيأب سفن يردت امو  ًادغ ٌبسكت اذام سفن يردت امو « ماحرألا يف ام ُملعيو « ٌثيغلا ريو

 راطمألا لورنل تانهكت نم ناك مكف « ًامئاد تبثت ال تامالعو رومأب نظلا ىلع مئاق هلكف «ةّنجألا نم ماحرألا يف ام ةفرعمو راطمألا لوزن ةفرعم نم رصعلا اذه يف ىَعَتُي ام نإ

 عقاولا ىلع قبطنت ملف « ىثنأ مأ ناك اركذ « نينحلا عون ةفرعمل تابنكت نم كو « لزعت الف



 ةدجسلا ةروس ريسفت
 فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق 4ملاإل ١:

 ليزنتإ» :؟ ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا
 ةيرم الو هيف كش ال هيف َبيَر ال باتكلا
 اربع لاق مث .4نيملاعلا بر نمإل ٌلزنم هنأ
 «هارتفا نولوقي مأإ» :* نيكرشملا نع
 نم قحلا وه ْلَبإ» هسفن .ءاقلت ني .هقلمخا

 لبق ني ريذن نم ْمُهانأ ام موق رسل كبر

 هللا» : 4 ّقحلا َنوُعَِي «نودتبي مهآعل
 يف امهنيب امو ضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا
 ءءايشألل قلاخلا هّنأ ىلاعت ربخُي 4ماّيأ ٍةَّنِس

 ٍةَتس يف امهنيب امو «ضرألاو تاومسلا قلخف
 رخآ ىلإ دحألا موي نم-ايندلا مايأ نم] ماي

 نإ «شرعلا ىلع ىوتسا مثإط ء[ةعمجملا موي
 فلسلا ةقيرط ةيآلا هذه يف ملسألا كلسملا
 نم ةّنسلاو باتكلا نم كلذ يف ءاج ام رارمإ
 ليطعت الو هيبشت الو فيرحت الو فييكت ريغ

 يف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو] .ليثَت الو
 نم ِهِنوُد نم مكلامإ» ,[ةطو فارعألا ةروس
 قلاخلا «رومألل كلاملا وه لب «عيفش الو ينو
 هقلخل يلو الف يش لكل رّبدملا يش لكل
 الفأإم هِنذإ دعب نم اّلِإ عيفش الو ءهاوس
 ىلع نولكوتملا هّريغ نودباعلا اهيأ 4نوركذتت
 هل نوكي نأ هّزتتو سدقتو ىلاعت هادع نَم
 ربدي# : © ليدع وأ ديدن وأ كيرش وأ ريظن
 «هيلإ جرعي مث ضرألا ىلإ ءامسلا نم ّرمألا
 مثإ» ضرألا ىلإ تاومسلا ىلعأ نم هرم لّزنتي
 اّمَم ةنس فلأ هزادقم ناك موي يف هيلإ جرعي

 ةئامسمخ ةريسم يف ِكَّلْلا نم لوزتلا ؛«نوذغت

 هس ص رس حص سد

 يصاب مَبرل بيِكحلذينن# 0 يلا

 اوفر كرم نحلم ليَ هنيرتقاتولوقيمأ يل

 هنأ () ودم مهْلَحل قصه

 ِماَسَأَدَنِسس ىفاَمهَسباَمَْو صر مرالاَو ِتاونَمَسلاَقاَح ىِذّلَأ
 وعم خم رس رس هل ا 2 جا اس سر

 نماء هنو نلقاك اوتن

 هس سد مح 2 ووزمم ل 0
 عمم سوال املا سورألا ايدي [يرل نورحذتل

 َكِلَذ) 0 َنودعتاَمَسِؤَمَس َفَلأ )ادق َناكَوَوي فدي

 مسكرا ) يارا َئفلاَو ملا
 هم

 َلَصَحَ )ويل نمل مقلخ ٍءَىشلك
 م 0 وج ><

 ِهِفْنَو هنيوَسَمْن اي 029 نهم ِءاَمْنُم َةَلككَس نم

 2-2 2 ضرس هه

 يودي اوصيالَوممَسل محل َلعَحَو حرم
 قلل ضرما اَئللَص الا أولاَقَو يف كرو كَفَقاَ

0 5 
 هه

 مكفول 20 دوك لب مهبول 3

 3 وُعحيت ةكيرلَيُت 5و رأت وملك

 كك

 ملاع كلذإل : 5 «نوُدعت اّمِم ةنس فلأ ُةُرادقم ناك موي يفإ» :ىلاعت لاق اذهو «نيع ةفرط يف اهُعطقي هنكلو ,ماع ةئامسمخ يف ٍهِدوُعّصو ماع

 رهق يذلا «(زيزعلا)» وهو ءاهريبكو اهريغصو ءاهريقحو اهليلج هيلإ | عفري هدابع لامعأ ىلع ٌديهش وه يذلا رومألا هذهل رّبدملا «ةداهشلاو بيغلا

 ًادبوإ» ءاهمكحأو اهنقنأو ءايشألا َقلَح ّسسحأ 4«هقلخ ءيش لك َنَسحأ يذلا :ا/ نينمّؤملا هدابعب « محرلا)» دابعلا هل تنادو هبلغو ءيش لك

 بلص نيب نم جرحت ٍةفطن نم كلذك نوُلَسانتب (ِنيِهَم ءام نم ِةَلالّس نم ُهَلْسَن َلَعَج م :# «نيط نمإ» مدآ رشبلا وبأ «ناسنإلا قلخ

 دفا زاصبألو عمسلا مل لعجو هجوُر نب يف حقو اتعسم ايس هقلخ «بارن نم هقلخ ل مد 4 مو :؟ 8 ةأرملا بئارتو لجرلا

 مهداعبتسا يف نيكرشملا نع ىلاعت ربخُي ٠٠ لجو ٍّزع هتعاط يف هل هللا اهقزر يتلا ىوقلا لمعتسا نم ديعسلاف ,«نوركشت ام ًاليلقإل لوقعلا

 كلت دعب دوعنل اَنئأ ؟#ديدج ,قلخ يفنل اتئأ» تبهذو ضرألا ءازجأ يف تقّرفتو انماسجأ تقّر «ضرألا يف اَنلَلَص اذنأ ولا قوإل ثيح َداَعْللا

 مهيرإ ءاقلب مه لب)» «نوكيف ْنك هل َلوقي نأ ًائيش ةارأ اذإ يذلا ةردق ىلإ ةبسنلاب ال «ةزجاعلا مهرَدَ ىلإ ةبسنلاب كلذ نودعبتسي ؟لاحلا

 .ضرألا هل تيوح دقو .ليئارزعب راثآلا ضعب يف يمس دقو 4« مكب َلُكُو يذلا ٍتوملا ْكَلَم مافوتي نإ : ١1١ [ةمايقلا مويب :يأ] «نورِفاك

 .مداَعَم موي (نوُعَجرُت مكبر ىلإ مثإل

 ةأقرو .٠ « ناسناإلا ىلع ىتأ له إظو « ةدجسلا 6 ليزنت ملا إف ةعمدملا موي رجفلا يف أرقي هيْيَع يبنلا ناك : وع ديره يأ نع ةعمجلا باتك يف يراخبلا ىور : ةدجسلا ةروس

 . 55/5ج ريثك نبا| . « كلا هديب يذلا كرابت و « ةدجسلا ليزتت < ملا ١ أرقي ىتح ماني ال هيَ مَع يبنلا ناك : لاق رباج نع ريبزلا يأ نع دمحأ مامالا ىورو . ًاضيأ ملسم
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 هذ هه © 7

 3 حريعَمأ سانا دَّنجْلا م َمَتَهَجَنَأََمَأَلَيَم
 مه رل راس

 ٌرْكسَكَدإ | اذنه مُكِفَوَيءاَفِل م ْسِبص اَمِبَاوُقوُدَ

 ُنِمؤَماَمَنِإ 9 0 َنوُلَمَعَيمْسْك امي رلخْلا با اَدَعْاوفودَو

 0 . ورك اًدإَنذَلأ نياك

ريكتستإل مهو ْمُهيَن
 مهو عع < | 06 8 تو

 اوي

 سكر نوح م(: نولي حجاضملا نع
 100 00 د و كرر سس رل حل لس لس تحب ل

 و

 جعار نم مطب سَفسلَعتاَلَ (©) ( َنوُفِفَني
 22 اًمْؤَم ناكَنَمَفأ 7 | نومي كا

 مُهََق تحصل وأمام )5: وكس

 اوفس نمو دومينيك لل 9
 هه

 2 رو معو 026

 لل

 كولا ة او

 َليقَواَفْاُدِعأآَتْأَرْين اود اكو نأ
 (© توزكت ويرش ى رار تل اَدعْأوفود مُهَل
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 موي نيكريشملا لاح نع ىلاعت ريخُي : ؟
 نوُمرجملا ذإ ىرت ولوإ :لوقيف ةمايقلا

 نيليلذ نيريقح 4مهمر دنع مهِسوْؤُر اوُسكان
 نآلا نحن «انعمسو انرصبأ اّبرإ» :نولؤقي

 ىلإ «انغجزافإ» كرمأ عيطنو كلوق عمسن
 اًنقيأ دق «نوُنَقوُم انإ احلاص لمعنإل ايندلا

 دقو «ٌقح كءاقلو ٌّقح كّدعَو نأ امف انققحتو
 ايندلا ىلإ مهّداعأ ول هنأ مهنم ىللاعت ٌبرلا ملع

 هللا ٍتاياب نوُبذكي ًارافك اهيف اوناك ام اوُباكل

 مهاد سفن لك انينآل اني ولو : ١

 ينم لوقا وح نكلو) ء[دحأ مهنم فخم
 نم «نيعمجأ سانلاو ِةّنْلا نم متهج نألمأل
 الو اهنع مه ديحم ال راثلا مهرادف «نيفنصلا

 وقود : +١ كلذ نم هللاب ذوعن «صيخم

 راّثلا لهأل لاقي «اذه مكموي ءاقل متيسن امب

 اذه اوقوذ :خيبؤتلاو عيرقتلا ليبس ىلع
 هل مكيسانتو هب مكبيذكت ببسب باذعلا

 يناثلا ةلماعم ٠ مكلماعتس 2 انيسن نإ»

 ٌباذع رو هةلباقللا باب نم وه لب

 كرفك ببسب «نولمعت متنك امب ِدْلُخا
 نيذلا انتاياب ُنِمْؤُي ْوُي امنإ) : 6١ه مكييذكتو

 امل اوغمتسا دج اورَخ اهب اوُرْكُذ اذإ

 مهّير دمحب اوُحّبسوإ» ءًلعفو ًالوق اهوُعاطَأو
 ٍدايقنالاو اهعابتا نع «؟نوربكتسي ال مهو
 يف اولاق :يأ مهر دمحب اوُحّبسو] .امل

 ينعي # عجاضملا نع مهبونج ىفاجتتإ

 سفن ُملعت الفإل : ١0 «نوُقِفُي مهانقزر اًمِموإ» هباوث ليزج يف ًاعمطو هباَقِع ,لاَمَو نم ًافوخ «ًاعمطو ًافؤَخ مهّير نوعديإ» ليللا مايق كلذب
 ايبلع ْعلَطي ل يتلا تاذللاو مهما مهلا ني تاما يف مهلا ىفحأ ام ةمظع ٌدحأ ملعي الف «نولمعي اوناك اب ًءازج ,نيغأ رق نم مه يفخأ ام

 نأ الو تأر ٌّنيَع ال ام نيحِلاَصلا يدابعل ٌثددعأ :ىلاعتوللا لاق» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يراخبلا ىور .محل ًءازج ٌّدحأ
 نم يواسُي ال هّنأ ةمايقلا موي هلدع نع ىلاعت ربخُي «نوؤتسي ال ًاقسساف ناك ْنَمك ًانمؤم ناك ْنَمَقأل : ١8 «رشب ٍبلق ىلع ٌرطحت الو ثعمس

 ءاس مهثامتو مهايع ءاوس تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوُحَرتجا نيذلا ٌبيِسَحأإ» :ىلاعت لاق ام ًاقيساف ناك نم ًانمّوم ناك

 اهيف يتلا كولا تانج مهلفإت اهاضتقمب اوُلِمعو هللا تايآب مهُيولق تقّدص «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امل :19 !؟4نومكحي ام

 نأ اوُذدارأ املك ٌزاتلا مُهاوُأَمفل ةعاطلا نع اوجرخ «اوُقَسف نيذلا اًمأوإ» ٠ «نولمعي .اوناك امبإط ًةماركو ةفايض أل زنا ةيلاعلا نكاسملا

 بهللا َنإو «ةدّيقمل لجرألاو ةقئوُمَل يديألا َنإو «اهيف اوُديعأ مَع نم اهنم اوُجرخي نأ اوُدارأ املكإف :ىلاعت هلوقك 4ابيف اوُديعأ اهنم اوجرخي
 ًاعيرقت كلذ مه لاقي «نوبّذكت هب منك يذلا راثلا ٌباذع اوُقوُذ مه ليقوإ» «[اهنم هللا انراجأ ؟اهنم نوجرخي ىَنَأَف] مهعمقت ةكئالملاو جهعفريل

 لاق . « رشب بلق ىلع ٌرطخ الو ثعمس نأ الو تأر ريع أل ام نيحلاصلا يدابعل ُتددعأ : ىلاعت هللا لاق » : لاق يَ هللا لوسر نع ةريره يبأ نع يراخبلا ىور 17 : ةيآلا

 . 570/7ج ريثك نبا/ . 4 نيع رق نم مهل يِفخأ ام سفن ملعت الف ]إب متتش نإ اوؤرقا : ةريره وبأ



 ل 6 َ َنوُد ىتذألا باذعلا َنِم مهئقيِذئلوط ١

 الهبل ة لزق ْ :ىتذألا باذعلاب ينعي «(ربكألا باذعلا
 ركاب د قات قل ب باع تن يتلو 2 لحي امو امآو اهماقسأو ايندلا باصم همم و ص رص رس - م سد لير 21 ةماءان 7

 1 1 مَ ءهيلإ اوتيل هدابع هب هلا يلتيب امم اهلهأب
 5 360 هه رع يل >< > 04 و ا 5

 000 َنوُجَقْتَتَم رو م موي ربكألا باذعلا مهب لحي نأ لبق :يأ]

 0 33 تمرات -- ٍتايآب َركذ نم ُملظأ نمو : ا
 كوة دف كالا تكلا مم ُهَركذ نَمِم ملظأ ال !؟4ابنع ضرعأ مث

 0008 7 اَنَلَكَحَم 4 2 كلذ دعب مث اهحضوو هل اهتيبو كا 5
 توده همي أمامَ 2 ليرَسِإ ىلا ىده ءاهفرعي ال هناك اهنع ضرعأو اهدحيجو اهكرت
 كلير نإ 9 00 اومصَتَ انرمَأ انينآ دقلوإ» :75 ماقتنالا دشَأ كلذ لمف نَمِم مقتناس «4نومقتنم نيمرجملا َنِم انإإ»

 نوفل فوك َمِفوسيِْلاَمْوبَ سير ِصْفَيَوْه كوس نع لامت_ ري «تادكلا ىتو
 وهو باتكلا هاتآ هنأ مالسلا هيلع ىبسوم

 ورلد مول نواتتصلد 0 ةليل (هئاقل ني ٍةَيرم يف نكت الفإط ءةاروتا
 ها ِ هتيقل كّنَأ نم كلش يف نكت ال :يأ] ءارسالا

ٍِ - - 17 

 1 رسموا شلة هانيتآ يذلا باتكلا 4ٌىدُه ُةاَتْلعجول

 27 و هي نأ ليئارسإ ىنبل ٌىدُم ُانلعجو ٌباتكلا
 0 َلاَعَمَوَمَس توك انلعجوإل : تي يِنِوُد نم اوذختت ال
 0 0 او هنميإ ورم كيما حملا ويل اوناكو اوريص امل انرمأب َنودهم َةَنَأ مهنم
 5 ودع ا مكب مج رماوأ ىلع نيرباص اوناك ال 4نوُكقوُي انتايآب
 3 هروُرظَتَمُم مهن إنو مُهْنَعضِرَعَأَف ((7) ايف مهعابتاو هلسر قيدصتو هرجاوز كرتو هللا
 | 7 6-0 رمأب ٌّقحلا 3 نودبم َةَعَأ مهنم ناك هب دؤاج

 5 1 حو اقم ان م ريشا لإ نرعديو ل
 1 ةيساق مهبولق تراصو ماقملا كلذ اوبلس

 ًاحلاص لمع الف ؛هعضاوم نع ملكلا نوفّرحُي

 م مهل ده ْمَلَوُأأط :35 لامعألاو تاداقتعالا نم «نوُفدخي هيف اوناك ايف ةمايقلا موي مهنيب لصفي وه كبر نإ ًاحيحص ًاداقتعا الو

 ايف مهاّيِإ مهتفلاخو لسرلا مهيذكب ةيضاملا ممألا نم مهّلبق ُهّللا كلهأ ام لسرلاب نيبّذكملا ءالؤهل ٍدهع ْمَلَوُ «نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ
 كلذ يف نإإل نيبّذكملا كئاوأ نكاسم يف «مهكاسم يف نوشميإل :ىلاعت لاق اذهلو رثَأ الو ةيقاب مهنم قبي ملف لّبّسلا ميوق نم هب مهوؤاج

 هفطل ىلاعت نيب : ؟4زرْلا ضرألا ىلإ َءاملا قوسن انأ اوَرَي ْمَلَوُأظ :77 ؟ىهرابخأ «نوعمسي الفأإ» ظعاومو لئالدل مهب لح ايف 4(تايآل

 لاق 6 ؟4نورصنُي الفأ مهسفنأو مهُماعنأ هنم لكأت ًاعرز هب ٌجرخُتفط اهيف تابن ال يتلا ضرأألا ىلإ ءامسلا ءام هلاسرإ يف ممملإ هناسحإو هقلخب

 نإ حفلا اذه ىتم نولوقيو) : "4 !؟4نوريصيُي الفأإ» :انهه ىلاعت لاق اذهلو «ةيآلا | عَبَص ملا انْيبَص اّنَأ هِماعط ىلإ ٌناسنإلا رظنيلفإل : ىلاعت

 ؟دمحم اي انيلع رصنُت ىتم :يأ ؛ًادانعو ًايذكتو ًاداعبتسا مهيلع هتمقن لولحو مه هلل سأب عوقو رافكلا لاجعتسا نع ىلاعت ربخي «نيقداص منك

 غعفني الإ» ةرحخألاو ايندلا يف هبضغو هللا سأب مكب لح اذإ « حفلا موي لُق» : 78 :ىلاعت لاق «نيفتخم نيفئاخ الإ ! كباحصأو تنأ كارن ام

 ءالؤه نع ضرعأف 4 نورظتنم مهنإ ٌرظتناو مينع ضرعأفإ» ٠": لصفلاو ءاضقلا وه :حتفلاب دارملاو (نوُرَظَنُي مه الو مهناعإ اورفك نيذلا
 .مهيلع كربص ةبقاع ٌتنأ ىرتسو ءرئاودلا مكب نوُصّيرتي مهّنِإ .كفلاحخت نم ىلع كرصنيس هللا ّنِإف رظتناو «كيلإ لزنأ ام ْغّلبو نيكرشملا

 وأ « هيدلاو قع وأ « ّقح ريغ يف ًءاول دقع نم : مرجأ دقف َنُهلعف نم ثالث ٠ : لوقي هم هللا لوسر ُثعمس : لاق لبج نب ذاعم نع متاح يلأ نباو ريرج نبا ىور 717 : ةيآلا
 . 517 /7ج ريثك نبا/ . 4 نوُمِقتنم نيمرجما نم اَنِإ إف : ىلاعت هللا لوقي , « مرجأ دقف ءهرصني ملاظ عم ىثم



 بازحألا ةروس ريسفت ا

 ةيبت اذه 4هللا نا ّيبلا اهبأ ايف ١: انزل اة ا
 ٌرمأي ناك اذإ ىلاعت ِهّنإف «ىندألا ىلع ىلعألاب .

 كلذب هنود نم رمأي نلف اذهب ُهَلوسرو ةّدبع 5 , ةسيقرلا اهتز اوس
 نيرفاكلا عطت اول .لوالا قيرسلعب : 0 1 1-3 كنان قفتم َنيقفتمْلاوَنب ضل علي اوه يبل 8

 مدل

 بت 7 نأ ٌقحأ وهف «ًايكح ًايلع ناك لا 7 7-2 ودام ع َعَّتَأَو ا 72 | امك اَميَعَناح

 ,رومألا بقاوعب ميلع هّنإف هيو مرا هَل 1 9 رس لس رجس سس ذآ 5-9

 :؟ :ىلاعت لاق اذهو «هلاعقأو هلاوقأ يف مكح هللا لكَ( اربح نلمس يي

 نارق نم «كّبر نم كيلإ ىَحوُي ام غبتاوإ 3 1َعجاَم 7) اليكو ِهَشابَْقَع 7
 الف 4ًريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ ةّنْسو فن 1 يي 0 و

 سام 70 - 00 14 ا

 يف وللا ىلع لكوتوإ» :# ةيفاخ هيلع ىفخت حقنهمأ نب نهتم َنورهنظتىحْلأ مكجو زل عَجاَمَوهِفَوَج
 «ًاليكو هللاب ىفكوإ» «كلاوحأو كرومأ عيمج ور دسك 7 12 2 مكس 1 0 آد

 هللا لعج امإط :4 هيلإ بانأو هيلع لكرت نإ ١ هلل و امك م ل مك ءاَدأَلحجاَمَ
 ىلاعت لوقي 4ٍهفْوَج يف نيباق نم لجرل 5 انآ مرا 6 ى فحل

 ورم ارمأ ٌيونعملا دوصقملا لبق ًافطوم 0 0 ءعر 0-0 رهيوهو قح 27

 وو ادور حرز رم يتلا ةدجوز ريصت الو :هقوج يف نابلق هته

 ؟هل ام يّمأ رهظك ٍّلع ِتنأ :هلوقب اهنم 00 500
 077 وم مر را 0 0 ل ل

 هاتبت اذا ! لجرلل ًادلو يعادلا ريصي ال كلذدك ش كار مّن اَناَك - و وفد تام 0 او

 نيباق نم .لجرل هللا لج امإ» :هل ًانبا هاعدف د 0 4 و و مح

 4م ءانبأ م ءايعذأ لعج امو كا 4ع م

 نأش يف تلزن اهّنإ «يفنلاب دوصقملا وه اذهو هلأ تح يف ضع ْسب وايل
 م اس هيك اس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ايز كبي وسل نجهل و تينيؤملا وم
 لاقُي ناكف «ةّوبنلا لبق هاّنبت يذلا ءملسو هلاو 7 ًَر
 عطقي نأ ىلاعت ُهَللا ٌدارأف ءدمحم نب ديز :هل ا) اتم بيكحلا َكِلَو باكو رعت

 لعج امو9» :هلوقب ةبسنلا هذهو قاحلالا اذه

 :ةروسلا ءانثأ يف لاق م 45 ءابأ ؟ءايعذأ

 نأ يضتقي ال ٌلوق مهل مكينبت «مكهاوفأب مكلوق مكلذإ» :انهه لاقو 4( نييبلا م متاحتو هللا َلوسر ْنكلو مكلاجر نم ٍلحأ ابأ دمحم ناك امإل

 مُهوُعْدال :© مقتسملا طارصلا «ليبسلا يدب. وهوإ» َلدعلا لوقي «قحلا ٌلوقي لاو رخآ لجر بلص نم قولخت هّنإف ًايقيقح نوكي
 مهءابأ اوُملعت م نفت .ٌريلاو طسقلاو لدعلا وه اذه نأو ةقيقحلا يف ميئابآ ىلإ مهبسن درب ىلاعتو كرابت ّرمأ 4هللا دنع طسقأ وه مهئابآل

 ًاضوع :يأ «مكيلاومو نيّدلا يف مكئاوخإ مهف ءاوفرعي مل نإف ءاوفرُع نإ مهئابآ ىلإ األ باسنأ درب ىلاعت ّرمأ «مكيلاومو نيذلا يف مكلاوخإف

 فر دق اع لَن دابتجالا دعب طخ ةقيقحلا يف هيأ ريغ ىلإ مهضعب مسن اذإ دب متأطخأ اف احجي مكيلع سيلوإل .بسنلا نم مهتاف اًمع

 «ًامحر ًاروفغ هللا ناكو مكُبولق تدّمعت ام نكلوإ» «(هيلع نوهركي يذلا ٌرمألاو «ٌنايسنلاو اطخلا يتمأ نع فر هللا نإ» :ثيدحلا يف ام هَ

 نبي ام» :لاق .و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يراخبلا ىور «مهيسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا» :5 ٌلطابلا دمعت نم ىلع مثلا امنا

 ماحرألا اوُنوأو» .مارتحالاو ةم يلا يف «مهّناهَتَأ ةجاوزأو» هتمأب هتقفش نم اذهو .ثيدحلا «ةرخآلاو ايندلا يف هب ساّتلا ىلوأ انأو الإ | نمؤم

 «افورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الد ثراوتلاب ىلوأ تابارقلا يف «نيرجاهملاو نيدهّؤملا نمل هللا مكح ين هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهّضعب
 .[ىلاعت هللا دنع] لوألا باتكلا يف بوتكم ردقم مكحلا اذه 4ًاروطْسَم ب باتكلا يف كلذ ناكل «ةيصولاو ةلّصلاو ربلا نم

 فلول

 ودصق نْسُح ىلع يأ « ّرجأ هلف ًاطخأف دهتجا نإو , نارجأ هلف ٌباِصأف ماحلا دهتجا اذإ : : هلع هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نع هحيحص يف يراخبلا ىور © : ةيآلا

 . 5//47107ج ريثك نبا/ . وداهتجا يف دهحلا هلذبو



 ربخُي 4مهقاثيم نيّيبنلا َنِم اًنذخأ ُذِإو :
 هّنأ ءايتنألا ةّيقبو ةسمخلا مزعلا يلوأ نع ىلاعت
 دو 2100 تدل 0006 هللا نيد ةماقإ يف قاثيملاو ل 55 ب 78 ةماقا و ةاتيملا دهعلا مهلع ذخأ
 مِنَ جفت 0 ع نمانذخأ ذإو رصانتلاو نواعتلاو هتلاسر غالبإو ىلاعت
 4 ل ىسومو مهاربإو حوف نمو كنموإ» قافتالاو

 17 تاولص هفرشل متاخلاب أدب #مرم نبا ىسيعو
 َنيلَدَعأَو مهد ِصْنَعَنقددَّصل لمسلا ممدوجو بسك مهر م «ميهيلعو هيلع هللا

 0 3000 ًادهع :يأ] «ًاظيلغ ًاقافيم مهنم انذخأو)»
 ختام نكمل ساو ذم هي ماك غيلست نم اومزتلا امب ءافولا ىلع ًايظع ًاقيثو

 اميل اًباََعَع

 دلل ناكر اهو آدَمَ مْوكَاَنسرَم دوج لأسيلإو : دهعلا :ظيلغلا قاشيملاو .[ةلاسرلا
 ٌلّفسأَن 0 0 نع نيدوملا نيغلبملا «مهقدص نع نيقداصلا

 َلقسأنيومكوي وآحد اصبت مهمبأ نم ©نيرفاكلل ٌدعأوإ» «لسبرلا

 اعلا ثول ليو كميل تارك 7 دق لسرلا نأ ديشن نحن أهل ًاباذعإو 2000 وى 2
 68 مألا اوحصنو مهبر تالاسر اوغاب

 ارو وولى كاسه( افظل همه هللا ةمعن اوُركذا اونمآ نيذلا اهتأ ايف
 20 هتمعتب نينمؤملا هدابع ىلاعت ركذُي (مكيلع
 موق فتش لنا اديس ار مهلع اوبل ماع مهءادعأ هفرص يف هلضفو
 ٌةَفِباَلَط تلاَقذإَو رف اروع إهلوُسَروُهَللا ادعو مكت ماع كلذو ءاوب هل د د ءاج ذإِط «قدنخلا ماع كلذو ل ٌرحتو
 07 7 0 009 0 اهْؤَرت مل ادونججو ًاحبر مهيلع ادلسرأف د دوج

 - قرَفْن ومس أو عر كل ماقمال با .رثي لهاتي مهنم تناك دقو] .(ًاريصب نولمعت ام للا ناكو
 ليك رس سس لس | رسل ل8 ل جس ايي هوس م 5 موؤاج ذإإ» ٠١ [سمخ ةنس قدنخلا ة ةعقو

 التشرد روب ةروعأ انتوبب نإ ولومي ىلا مهم نمو شيرق :يأ] بازحألا (مككقوف نم

 رم و اهعم نمب نافطغو ةماهت لهأو ةنانك نم مهعم
 َةَنَنِفْلآ وليس مَعَكَ تو ولو 09 7 نيوإ» ء[دحأ بناج ىلإ الن دجن لهأ نم

 ا 6 يسال [اهيوامواَمْيأَ تغاز ذإو» ةظيرُ وُنَب مهو 4 مكنم لفسأ

 عدس ي» 0 - 26 ةّدش نم ةرجانحلا ثبولقلا ٍتغلبو ٌراصبألا

 (©) الوم هَنَأُد هع نورس تولوا لَ نه نط ,هانوُثطلا هلاب نوتظتوإل عرفلاو فوخلا
 5 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك نم ُضعب
 نَأو «نيسنمّؤملا ىلع ةرئادلا ْنأ لسو

 هرك ولو هلك نيّدلا ىلع ُه ةٌرهظيس هّأو «ٌقح ُهَلوسرو هلا َكَعَو ام َّنأ نونمؤملا ن نقيأو .نوُلَصْأَتسُي هباحصأو ًادمحم نأ نوقفانما ّنظ .كلذ لعفيس هللا

 دهجلا ةياغ يف نوروصحم نوملسملاو ,4ًاديدش ًالازأز اوُلْرْلُر و ةنيدملا لوح بازحألا تلزن نيح «نونمؤملا يلُتْلا كِلانُمِ ١١: نوكرشملا

 :ةببش *: ضرع م«ولق يف نيذلاو نوُقفانملا لوقي ذإو» : ١ ؟ مهيسفنأ 5 امب ضرم مولق يف نيذلا مّلكتو قافنلا ٍرهظ ذئنيحف «قيضلاو

 ماهإلا ىور [ةنيدملا َّلهأ اي :يأ] «ب ني لهأاي» :[نيقفانملا نم :يأ] #مهنم ةفئاط تلاق ذو : ١١ 4ًاروُرُغ الإ ُهلوسرو هللا اندعو امو

 ماقم ين نونعي #مكل َماَقُم الإ ««ةباط يه ةباط يه امّنإ للا رفغتسيلف برغي ةنيدملا ىم نما :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ

 «ةروع اَتُبي نإ نولوُقيإ» ةثراح ونب مهو «يبنلا مهنم قيرف نذأتسيو)» .مكتويب ىلإ /اوْعِج رافإ» ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا دنع ةطبارملا

 نم مييلع َتَلُِد ولوإل ١: 4 فحزلا نم ًابَرَه «اراَرِف الإ َنوُديرُي نإ نوُمُعِي اك تسيل #ةروعب يه اموإلل ودعلا نم اهبجحي ام اهنوُد سيل
 امو ًاعيرس اورفكل 4اهْؤَنألط رفكلا يف لوخدلا يهو ٍ«ةقتفلا وليش مث ةنيدملا بتاوج نم بناج لك نم ودعلا مهيلع لخد ول 4اهراطقأ

 ْنَأ فوخلا اذه لبق نم هللا اوُدهاع اوناك امب ىلاعت مهُركذُي مث .ْمذلا ةياغ يف مهل مذ اذهو .ناميإلا ىلع نوظفاحُي ال مهف ريس الإ اهب اوُبلت

 لا نإ «ةلوؤسم هللا ذهَع ناكر زابذألا ولو ال بق نم هلل ودها اونك دلو ١6 :ىلاعت لاقف فحزلا نِم نوفي الو رابدألا اوُنوُي ال

 .كلذ نم ّنْبال (دهعلا كلذ نع مهلأسيس

 هيف ] ٌفْعَص هدانسإ يفو « « ةباط يه . ةباط يه امّنِإ , ىلاعت هللا رفغتسيلف برغي ةنيدملا ىّمس ْنَم » : هع هللا لوسر لاق : لاق ءاربلا نع دمحأ مامإلا ىور ٠8 : ةيآلا
 . قفا ريثك نبا/ . [ ليل يلأ نب نمحرلا دبع
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 اذإوٍلتقلاوأِت ِتَوَمْلا كر ِسمتْرهنِإ را انت قس نأ
 2 00 0 سو

 مَ : ديني ىلع | اليف َنوُحَتمتاَل
 ًَ مس ص وى 007 ا 0017

 هلل[ كت يود نم ل َنودجالو دو دارو موس
 بدارأ 2

 لت 9

 هءرص لس

قلن لعبت © 3 اوصال
 َىلَف يو 

2 

 هير فو

 2008 اًجاّدِإَف 2
0 

 ثيل 0 دال م و 07 مل

 للسكك اة بعرق
-_ 

 رم
 يرجح عد 2

20 2 

 وبي ع م

 توام متو اوذوَي باحات يووم ذي

 :الث

4 

 نم مََْرَف نإ ُراَِفلا ُمُكَعَفني ْنَل لفل ١5:
 كلذ مهرارف نأ مهربخأ «لسقلا وأ ٍتوملا
 لب «مهّرامعأ لّوطي الو مهلاجا ٌرُخْوُي ال

 ٌةَرَغ مهذخأ ليجعت يف ًاببس كلذ ناك امّير
 الإ نوُحّتمت ال ًاذإوإل :ىلاعت لاق اذهلو
 يذلا اَذ ْنَم لقط : ١1 كرارف دعب (ًاليلق

 مكب دارأ نإ مكعنم ؟هلا نم مكمصعي
 نم مهل نوُدجي الو ةمحر مكب دارأ وأ ًاءوُس
 الو مهل سيل «ًاريسصن الو ًايلو هللا نوُد
 دق ١1: ثيغم الو ٌريِجُم هللا نم مهريغل

 نع ىلاعت ربخُي «مكنم نيِقّرحملا هللا ُملعي

 مهباحصأ «مهناوخال نيلئاقلاوإط برحلا
 يف ٍةماقألا نم هيف نحن ام ىلإ «انيلإ ملل

 نوتأي الؤ» كلذ عم مهو «راقلاو لالشلا

 [توملا نم ًافوخ :يأ] «اليلق الإ سأبلا
 ةّدوملاب ءالخب «مكيلع ةحشأإل 8
 مهتيأر فوحلا ُْمُهَءاج اذإفإل ٍمكيلع ةقفشلاو

 ىَشْعُي يذلاك مهيعأ ٌروُذت كيلإ نورظني
 ره هر

 .ةعزجو هفوخ ةدش نم «توملا نم هيلع مف ناك ؤلو كيان تكسي رعألاد

 ٍةنسلأب موُفَلَس فوحلا بهذ اذإفإل د مس لور فدل َناكدَعَ ( | اليل أوُنَمَفاَم

 ًاغيلب ًامالك اوُمْلكت نمألا ناك اذإف ٍٍداَدِح

 هس 2 رج صر 74 0201 هلل

 ةعاجشلا يف ةيلاعلا تاماقملا مهسفنأل اوعّداو ا اكدوا لن نمل ةَنَسَح

 دوما اءرامَلَو
000007 

 :كوقْلَسو .كلذ ٍق نوبذكي مهو «ةدجنلاو 7 و 2

 سيل «ريخلا ىلع ةخشأ» .مولبقتسا يأ ل هن اَنعواما ده اوُلاَق باَرحُدلاَن

 ةلقو بذكلا ل ف 2 4 ا أ وع سس وكب 7 004

 براش سي 0 كللوأ» 0 50 نيكو كيل فسار فَدَصَو
 هللا طّبحأفإل [ناميإلا مهرهاظ ناك نإو
 كلذ ناكوؤج [اهيلع مهبثي ملف «مُهَلامعأ

 نإوإ» مسيلإ ةدوع مهل نأ «اوُبهذي مل بازحألا َنوُبَسْحيإ» : رّوخلاو نيحلا يف ةحيبقلا مهتافص نم هذهو : .؟١ ٌةدنع انيه ًالهس «ًريسي هللا ىلع

 نع نولأسيإ» ةيدابلا يف لب ةنيدملا يف مكعم نيرضاح اونوكي الأ نوُدَوَي ,«بارعألا يف َنوُداَب مهنأ ول اوُدَوَيِ» [لاتقلل :يأ] «ٌبازحألا ِتأي

 مكل ناك دقلإف ١ ىلاعت هللاب مهنيقي فعضو مِهتْبُج ةرثكل 4اليلق الإ اوُلتاق ام مكيف اوناك ولوإ» 5 ودع عم م رمأ نم ناك امو «مكئابنأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب يسأتلا يف ريبك ّلصأ ةمركلا ةيآلا هذه «ًريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا اوجري ناك نمل ٌةنَسَح ٌةَوْسَأ هللا ٍلوسر يف

 ىلاعت لاق مث من.لجو رع هير نم جّرفلا هراظتناو هتطبارمو هترباصمو هريص يف بازحألا موي كلذب ىلاعت ّرمأ اذهو ؛هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ يف ملسو هلآو
 رابتخالاو ءالتبالا نم «هلوسرو هل هللا ٌقدصو ةلوسرو هللا انَدَعَو ام اذه اولاق تازحألا نوئِمؤملا ىأر الوإ : ؟7 هللا دعوب نيقّدصملا هدابع نع

 وزو اصلا اسأل مُهمسم مكلبق نم الح نيذلا لكم مكب او ةنجلااولخدت نأ متيسح مأإ) :ىلاعت ُهَلوق نونعي ؛بيرقلا ٌرصنلا هبقعي يذلا

 ةعاطو هرماوأل ًادايقناو هللاب ًاناعإ «ًايلستو ًاناميإ الإ مهداز امو» .4ٌبيرق وللا ّرصن نإ الأ ؟هللا ٌرصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو ٌلوسرلا ّلوقي ىتح

 . .ملسو هلاو هيلع هللا لص هلوسر

 كل

 ٍسفنلا ُلتقو ءٌرْخسلاو ,هللاب ٌكارشإلا ٠ : لاق ؟ َّنُه امو هللا لوسر اي : اولاق « « ِتاقبوُلا ٌعبسلا اوّبتجا ٠ : لاق ُهْيَع يبتلا نع ةريره يأ نع ملسمو يراخبلا ىور ١5 : ةيآلا

 . 30501/5ج بيغرتلا/ ٠ « تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو « فحزلا موي يّلوُتلاو « متيلا لام ٌلكأو «ابرلا ٌلكأو « قحلاب الإ هللا مّرح يلا



 اوقَدَص لاجر نينؤملا نم :”
 نع ىلاعت ٌركذ ال «هيلع هللا اوُدَماَع ام
 نينمْؤملا فصو ءدهعلا اوضقن مهُنَأ نيقفانملا

 مهب ىّصق نم مهنمفإل هيلع اورمتسا مهن
 :يأ] «رظتني نم مبنموإ» .هدهع يف ُهَلِجأ
 اوريغ امو «ًاليدبت اوُلَدَ اموإ» ء[ةدابشلا

 05 ُموَلَدب الو هوضقن الو هللا دهع

 َبّذعُيَو مهقدصب نيقداصلا هللا ٍيرجيل»

 ربتخي امْنِإ «مهيلع بوتي وأ ًءاش ْنِإ نيقفانمل
 نم ٌتيبخلا زيه لازلزلاو فوخلاب ُةّدابع ىلاعت
 اذه ٌرمأو لعفلاب اذه ٌرمأ رهظيف «بّيطلا

 «هنوك لبق ءيشلا ملعي ىلاعت هنأ عم «لعفلاب

 اولمعي ىتح مهيف هملعب قلخلا ٌبَذعُي ال ْنكلو
 مكتولبنلوإ» :ىلاعت لاق ؟ «مهنم هملعي امب
 ولبنو نيرياصلاو مكنم نيدهاجملا ٌملعن ىتح
 نإو هنوك دعب ءيشلاب ملع اذهف #مرابخأ

 .ِهِدوُجَو لبق هب الصاح قباسلا ملعلا ناك

 ُهظأرو هتمحرف «ًايحر ًاروفغ ناك هللا َنِإظ
 نع ىلاعت ربخي :؟© ةيلاغلا يه هقلحم

 :لوقيف ةنيدملا نع مهالجأ ال بازحألا

 اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هللا درو
 دونجلاو حيرلا نم مهملع لسرأ امب «ًاريخ
 نيبئاح مهّدرو مهتعامج قرفف ءةّيهلالا

 يف ال ًاريخ اولادي م مهقنحو مهظيغب نيرساخ
 .ماثآلا نم هوُلَمحت امب ةرخآلا يف الو ايندلا

 ىلإ اوجلاتحي مل «لاتقلا نينمؤملا هللا ىّفكوإ»
 نع مهولجُي ىتح مهتزرابمو مهتلزاتُم
 ٌرعأو دبع ّرصن هدو هللا ىفك لب ؛مهدالب
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذهلو ءهدنُج

 هللا ناكوإل «(ُةّدعب ءيش الو ُهَلبق َءيش الف ُهَدِحَو بازحألا ٌمزهو «ُةدنج َّزعأو ُهدبع ٌرصنو ُهَدْعَو قدص ُمَدَحَو هللا الإ هلإ ال» :لوقي ملسو

 هللا لوسر برح ىلع مهودعاسو بازحألا اوُنَواع نيذلا دوملا نم ةظيرق ينب «باتكلا ٍلهأ نم مهوُرَهاَظ نيذلا لزنأو# : 55 4ًزيزع أ ًايوق

 مكح ىلع اولزن لاخلا مهيلع لاط اًملف ءأموي نيرشعو ًاسمخ مهراصح دعب كلذو .مهلوصح © مِييِصاَيَص نمل ٠ ءملسو هلاو هيلع هللا لص

 «(للاعت هللا مكحب تمكح دقل» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل لاقف ءمهّلاومأو مهيرذ ىَبسُتو مهُئلَتاقُم لتقُت نأ مهيف مكحو ءذاعم نب دعس

 ًاضرأوإ» مه مكلتق نم مكل اهلعج 4مهلاومأو مهّرايِدو مهضرأ مكنروأوإ :77 4ًقيرف نوُريمأتو نولتقت ًاقيرف َبعرلا مهمولق يف فذقوإل
 ةايحلا نو نشك نإ كجارزأل لينا هنأ ياء :38 أريدق ميش لك ىلع لا ناكوإل ء[ةمايقلا مو ىلإ حتفت رضنأ لك يعن «اهوأطت م

 هللا ا نرتاف) (ًبظع رجأ نكدم تانسحملل دعأ لا إف ةرخآلا زادلاو ةلوصوو ل ذو نع نإوإ ١ <” لاخلا قيض نم هدنع ام ىلع

 (ةيلالهلا ة هنوميمو «ةيريضنلا ةيفصو ةملس مأو ةدوسو ةبيبح مأو ةصفحو ةشئاع :شيرق نم سمخ ةوسن عست كو [ةرخآلا رادلاو ةلوسرو

 ِتأي نم يبنلا َءاَسِن اي 8 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ًءاسن ًاظعاو ىلاعت لوقي :» ّنبنع هللا يضر ةّيقلطصملا ةّيروجو .ةّيدسألا بنيزو
 ءءاسنلا رئاس نود ّنْ صيصخت اذهو «عيفرلا ٌنهبانحل ةنايص كلذو «ةرخآلاو ايندلا يف «نيقعض ٌباذعلا امل فحاضُي ِةَنيبُم ةشحافب ٌنكدم

 .ًانيه البس 4اوسي لا هللا ىلع كلذ ناكوؤو

 1 ود ها ذص

 نمٍمُهَتضِةلعلأ اوُدَهْعاَمأوفَدَصٌلاَجو نؤمن

 قرح © ليسو أنني مهتمَو بحت وصف

 سل ا 552251 !مهَلعَبوبو
 تفاؤله كايت

 َنِيمَهوَرهظ َنييَلاَلَرْأَو (2) ريع دوق هلل 2س تجراكو

 59 ويونس تكلل ََ
 اجر توربو وُُفَتاَسَ

 مالم ٌمَهَصَرَأ مُكَكرْوأَو 00

 لكس هَل اواو مشوي
 كتدركش كد كيال وَلا ماي( 50
 هس لكيمأ ياه ويدل
 ص ل تنيك 9 الجار

 توت ا ٍةَسِحَتَم ا ءاَسنِي
 م2 ره 3 ليس راس حر سس هس

 | مسهل عَكْلَد حر كونَدَعَص ُباَدَعْلااَهَل
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 عطت «هلوسرو هلل َنكنِم ثنقي نقولا ١

 لوسر لزانم يف َنهعإف ««ةّتحلا يف كاعرك ًاقزر 02520 سل هس مسا 4 جسم ياسا هع سر
 نييلع ىلعأ يف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا اهِتْون داَحِلصَلَمْصَيَو لوسرو هلل حن متنَقينَمَو ©
 ِنِإ ءاسنلا َنِم ٍردحأك َنْعْنَل ينل ًءاسن ايف 2 انني (©) امرك اَْرِراَطادَدَسعَأَوِنْبَرم اهرجأ :"3؟ ةّنجلا يف قئالخلا عيمج لزانم قوف ١ 200 هات ذآ ذ 000 2س ا ]آ

 اهب ىلاعت هللا ّرمأ ٌبادآ ةيآلا هذه يف 4َنّئيقتا لولا اري نإ هال َنْيِرَمكحَرمَمَ

 2م دل لجلب نقدا ورسالة لطول وعلل حلت
 تسلل دناشيب  تاددلالاةييحلا نت ضال دو
 ميخرت الب ريخلا يف «ًافورعم ًالوق َنْلُقو» اَمَّنِإ 0 طاو وكلا تبتر ةرلَصا

 0 ولو تيل لمأ سقيا عكس َبودَِمأديو
 هللا َءامإ اوعنع ال) :ملسو هلاو هيلع هللا لص 2 ٍِ 2 0 لال ١ ةاطيقوؤكا سلا هيل لإ 5 ُط 5 | 4 - نملك 0 1

 :يأ] تالفت ّنُمو نجرخيلو هللا دجاسم © اريِجاَنِلطَل سبها نإ تسْإلو ئات
 + - بلسم و لا حاس ا الوؤف نط ريح َنهُتويبو [بيطلل تاكرات

 اهنأ :جّربتلا «ىلوألا ةّيلهاجلا جريت نجت ِتنمؤَمْلاَو ح تينِمؤُمْلاَو تمِلَسْمْلَاَو ييلتخلا ّنِإ ع 7 وي دس 0 2003 | 27 | 2 َّ |
 يراويف هذشت الو اهمأر ىلع رامخلا يقلت يصوت اوني ملأَو تل قل 1نن َِفَلأَو

 يدي نيب يشمنو ءاهقنعو اهطرقو اهّدئالق سا دس لو حمس 5-5006

 ًالوأ نها ةلوسرو هللا َنعطأو ةاكزلا نيت 0 ل 5 9-03 08 رم ل مر

 «ةالصلا ةماقإ نم ريخلاب َنهرمأ ّرشلا نع 4 كيظففلو تايبتمل تاتبتطلاو بصل تكول

 ءاتيإر هل كيرش ال ُهّدحو وللا ةدابع يهو دكه يكسر , ام حلو مهجور
 َنْعْطَأوإَم نيقولخلا ىلإ ناسحإلا يهو ةاكزلا 21 رم هل

 ىلع ماعلا فطع باب نم اذهو 4ةَلوسرو هلل © اًميِظَعاَ انجلو ةَرفْعَم مَن دع ٍتاركصَلاَو
 ُمكدع َبِهْذُيِل هللا ُديِرُي امنإإ» .صاخلا

 اذه 4ًاريهطت كرهطُيو ٍتيبلا لهأ سْجّرلا
 ءاسن يف تلزن :سابع ُنباو ةمركع لاق «ةيآلا هذه لوزن ٌببس ّنبمأل ؛انهه تييبلا لهأ يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ج اوزأ لوخد يف صن
 هلوسر ىلع ىلاعتو كر ابت هللا لي امب نلمعاو 4ةمكحلاو هللا ٍتايآ نم نكي يف ىَتُي ام َنْركذ او : 4 ةّصاخخ ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنل

 نم هجاوزأ ناك اذإو .نهتويب يف لوني يحولا نأ ؛ساّنلا نيب نم اهب ّنٌصِصَحُم ةمعن هذهو .ةّئسلاو باتكلا نبي َنكتوُي يف ملسو هلآو هيلع هللا لص
 أ ريبخ ًافيطل ناك هللا نإ)ب «انالث «يتيب لهأ يف هللا مكر كذأ» :ثيدحلا يف ام «ةيمستلا هذهب ٌقحأ هتبارقف ملسو هلاو هيلع هللا للص هتيب ب لهأ

 لاجرلا عمسأ يلام هللا يبن اي :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلل تلاق اهّنأ اهنع هللا يضر ةمَلَس مأ نع يناسنلا ىور *. كلذل لهأ َنكنأو نب

 معي هنأل ءمالساإلا ركذب ىلاعت أدب] «ِتانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ": ىلاعت هللا لزنأف ؟نوركذُي ال ءاسنلاو نارقلا يف نوركذي

 «تاتناقلاو نيتناقلاو» «(ةُيماَعِدو مالسإلا ْمَظُع هنأ ىلع ًامبنتو هل ًاصيصخت هركذو «بلقلا لمع ناميإلاو ءحراوجلا لمع مالسالاو «نامالا
 نأل ,بئاصملا ىلع «تارباصلاو َنيرباصلاوإ» «ناميإلا ةمالع رهو «لاوقألا ف 4تاقداصلاو نيقداصلاو# نكس يف ةعاطلا وه :ٌتونقلا
 ,جيواحا ىلإ ناسحإلا :ةقدصلا «ٍتاقّدصتملاو نيقّدصتملاو)» (عض اوتلاو ن ذوكسلا : :ٌعوشخلا #4 تاعشاخ او نيعشاخلاوؤ» «ةلاحم ال ٌنئاك ٌرّدقملا

 «مراخنا نع ©« ٍتاظفاحلاو مهَجورف نيظفاحلاو)» ةعيدرلا طالخألا نم هيقني و هيكزيو هرهطي ندبلا ةاكز :موصلاو «ٍتامئاصلاو نيمئاصلاوإط

 .«(ًاهظع ًارجأو ٌةرفغم مهل هللا ّدعأ تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو#

 هللا :ءاُقيلف ىبسمأ اذإو ٌُروُشُلا كيلإو ءٌتومت كبو كاي كبو ءانيسمأ كبو ءاتحبصأ كب ّمهّللا :ٌلقيلف ٌدحأ حبصأ اذإ» :لوقي هباحصأ ملعي ع هللا لوسر ناك "9 :ةيآلا
 ١90/. - 19 14/بيطلا لباولا/هححصو يذمرتلا هاور ء(ريصملا كيلإو «ٌتومغ كبو ءاّيحن كبو ءانحبصأ كبو اًئيسمأ كب

 قزاز



 تيرا ردنا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخت :”5
 سس < 2و و ل 00 نأ :تلاقو هنم فكنت اف ديزل بنيز ملسو

 دركي ةاوسر هنأ ىف إما لن امو هللا لزنأف ةّدح اهيف ةأرما تناكو ؛هنم ريخ

 0-01 بة حو عسر 8 5 ىو 1 ةؤم دلو نمؤل داك دوو : ىلاعت

 مصرس رس رس 01101

 ل 1 تاعي لَم 0 مث عيمج ف ٌةماع ةبآلاو .ثباجأ م «مهرمأ
 دمر دمر م 0 ءيشب ةلوسرو هللا مكح اذإ هلأ كلذوإ ,رومألا

 ُهَلااَمََكلِسْفَت ف نحنا اَو كسور كعك انهم دحأل رايتخا الو ,هتفلاخم دحأل سيلف
 رؤوس < 2 6 هه < ع وي هس ل دو كرو الفإ» : ىلاعت لاق ؟ «لوق الو يأر الو
 0 مث «مهنيب ٌرجش ايف د ل ؛ ىتح نونم وي ال

 وخسم 20100 201م اًرْطَواَسَم امم ًاجرخ .أ يف اودجي ال
 03 نانِمو لع نويل ٌتيضق 3 ماوسفلا ٍر

 54 2 رم "سس 7 2 دل 701007 5086

 ل وعفم هدلأرمأ ل جيزة 3 ار وكب تح عل لي هاي يسفن

 ها 2س يع 0 ا هللا ٍصعي نموت «وب ٌتجاملًاعبت طير

 يف هللا ةخ سول هلل لف اَميف جرحني لعن لوقي :3 ًانيبم ًالالض ّلض دقف ُهَلوسرو
 كرز 0 ملسو هلآو هيلع هللا لص هن نع ًاربغ ىلاعت 3 07 را 39 يل 5 0 0 : »235 8
 اس دق 7 07 هيلع هللا معنأ يذلا ديز هالول لاق هنا

 24 2 ل يب يي ل ل لولب سس وع رس تحس ل اس اس أس ع ساس

 قكَوَمَسأ االإ دحأ َنوشْخبالو ٍهيوُسْحيو هلل ٍتاللسر نوغلبي هيلع ُهّللا معنأ يذلل لوقت ذإوظ :مالسإلاب

 00 3 2 ع 2 اديس ناكو هَقّرلا ني ,قتجلاب «هيلع تمعنأو

 نك 0 لاسر نور اباد َناَكاَم () اَبييِيَحمَسأِب ٌثحلا :ةماسأ هنبالو بحل :هل لاقُي ريك

 7 اهيل دنس لُحَبدَلاَنَوَنتَييلاَمَئاَكَو هَّسأَلوُسَي دقو «ذجوز َكلع كبنأ» بذل نب
 را مو وش ءو وب د 77 (ةنس هدنع تثكمف «بنيز هتمع ةنباب هَجوز

 ب ا دوما نأ مم لوسر ىلإ اهوكشي ٌديز ءاجف ءامهنيب عقو م
 21002 مو يس د رو مص رو ع :هل لوقي لعجف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 5-5 ِ ٌلَصيىِزَأاَوْه اكل اًليِص لاق هللا قئاو كجوز كيلع كِسنأ»
 ٍ جاع ص سمع 2 ص رس اام َكِسفن اععت هلي

 0 الإ تما ظل اني ويوم هلام كفن يف يفختوإ» :ىلاعت هل
 9 5 - روس 1 1 ىشحتوإ» هجاوزأ نم نوكتس اهّنأ نم

 2 جورت اولوقي لعل م ميحست :يأ] «ساشلا

 ك«هاشخت نأ ّقحأ هللاوط «[هاتبتم ةقلطم

 هللا وه هنم اهجيوزت َيِلَو يذلا ناكو «(اهكاَتْجّوٌرإ» اهَّدِع تضقناو اهقراف ال «ًأرطَو اهنم ٌديز ىضق اًملفإط «[هنم يبحتست نأ قحأ هللاو :يأ]
 جوزت يف نينمؤملا ىلع جرح ىَقيي العل كلذ انلعف كاَرَطَو َنهنم اًوَصَق اذإ مهئايِعذأ جاوزأ يف جَرَ نينمؤملا ىلع نوكي ال يكلإل لجو رع
 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ نم بنيز تناكو «ةلاح ال ًانئاك لوعفم هللا ُرمأ َناكوإلل مييف ًاريثك ناك كلذ ْنِإف ىايعدألا تاقلطم

 لبق نم اًوَلَخ نيذلا يف هللا ةّتسو) ءٌديز ةيعد اهقلط يتلا بنيز جيوزت نم هل ٌلحأ ايف كل هللا ٍضَرف ايف جرح نِم يبنلا ىلع ناك امإ» 84

 ةلاحم ال ًاعقاوو ًانثك 4ًارودقم ْأرَدَق هللا ٌرمأ ناكوإ» ءجرح كلذ يف مهملعو ءيشب ىلاعت مهرمأيل نكي م «هلبق ءايبنألا يف ىلاعت هللا مكح اذه

 غالبإ نع ردحأ ةوطس مهعنمت الف هللا الإ ًادحأ نْوَصخي الوإ» هنوفاخي 4ةَلوشخيوإ» هقلخ ىلإ اهموُدوي , هللا تالاسر نوُغْلُي نيذلاإ» 3”

 :يأ ءدمحم نب ديز :اذه دعب لاقي نأ هناحبس ىبن «مكلاجر نم لحأ ابأ دمحم ناك امإو : 4 ٠ ًانيعمو ًارصان ًابيسح للاب ىقكوإل هللا ةلاسر

 نمو «رهاطلاو بيطلاو مساقلا ةبهدخخ نم هل دلو دقو خلا غلب ىتح ٌركذ ملسو هلآو هيلع هللا لص هل شعي ملو هانت دق ناك نإو ؛هابأ نكي م

 اوركذا اونمآ نيذلا اهّيأ اي» :4 ١ يلع ءيش لكب هللا ناكوإل هدعب ّيبن الف ؛6نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلوإإل .ًاراغيص اوتامو «مهاربإ ةيرام
 حابص 4ًاليصأو ًةركُب ُةوُحّبسوإ : :, باملا ليمجو باوثلا ليزجو معنل اونا مل معنلا يوك ةرثك هدا لاعت رأي أريثك كذا

 ىلإ ٍتاملظلا نم مكَج رخل «متنأ هوركذاف كركذي هناحبس هّنَأ :يأ ركذلا ىلإ ٌجيبمت اذه «ةثكئالمو مكيلع يلصُي يذلا وهو» : 437 ًءاسم

 .«ًأوحر نينمؤملاب ناكو رولا



 با ايكو
 8 نب سول وع 0 1

 ايِعاَدو ال ايدو ٌتيَمَواَدِهَْس كلل بسر ان

 مهاب َنيِمْؤمْلار ْثكَو (©) ارييُماَجِاَرِسَو نذل
 سل

 َنيِقِفسمْلاَوَنِرْفكْل أعطالو 7 | اًريِم الضف هلل هانم

 ص 0 ور 9 ِتَنسِمّوَم مع + وثمانين هناي 3 0

 سل ع قمع /
 وةك ل ا ”نألبقنم ةصرر وب ع حس

 ايامك 09 دنا فسخ 8
 بس 512

 هاجد هدم بانرهج ناكر كيما ةةااتبتنب

 توعم َنوجاَه ىلا َكْدَلدَخ تاس و َكِلاَح ِتاآَسو
 هلآ

 نّيلأَد ارنوب د تبهَو نَةَسِمْؤُم
 2س

 11-0 هس هه

 يا 5م نود نم كلأ < تقكلأ ةصلاَح

 اليل ينمي ْمُهْنُمَبَأَتكَلَماَمَو هج 00
 م ف خس سكت 22

 8 ا يشم بي 7 هىلجاعن

 ل

2741 0-01 

 مهين «ةالس ةنوقلي موي مهثيحتإل 4
 اك مييلع ٍمْلسُي :يأ الس هنوقلي مويهلا نم
 .«ميحر بر ْنِم ًالوق ٌمالسو :ىلاعت لاق
 امم اهيف امو ةّنجلا «امرك ًارجأ مه ٌدعأوإل

 يلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيععال

 كانلسرأ انإ ّيبنلا اهيأ ايزل :48 رشب بلق

 ةّئجلاب محل «ًارشبموإل» كتمأ ىلع 4ًادهاش
 هلل ىلإ ًايعادوإل : 45 راثلا نم 4 ريذنوإل

 ًاجارسو هنذإبإ» هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش ىلإ

 اونوكتلإ» :ىلاعت لاق اك «نارقلاب «ًأريسم
 مكيلع لوسرلا نوكيو  ساتلا ىلع ًءادبش

 اهف رهاظ كرمأو «(ًرينم ًاجارسوإ» .كًاديهش
 اهقارشإ يف سمشلاك ّقحلا نم هب تعج
 رشبوإل : 4ا/ دناعُم الإ اهدحجي ال اهتءاضإو
 هرمأ] ربك ًالضف هللا نم مه نأ نينمؤمل

 هللا نم ريبكلا لضفلاب نينمؤملا ٌرْشُِي نأ ىلاعت

 نيقفانملاو نيرفاكلا عطق الوإل :4 8 [ىلاعت
 مهمالك عمستو مهعطُت ال 4« مهاذأ عدو

 حفصا 4مُماَذَأ عدوإ» .هنولوقي يذلا

 نإف «ىلاعت هللا ىلإ مهّرمأ لكو «مهنع زواجتو
 لكوتوإ» :ىلاعت لاق اذهلو ءمحل ةيافك هيف

 لكوتلاب ُهّرمأ] «ًاليكو هللاب ىفكو هللا ىلع
 ينو .«ًاليكو هللاب ىفكوإ» :هلوقب ُهَسناو هيلع
 ظفاحلا :ليكولاو .هرصنب ّدْعَو مالكلا ةّوق

 اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :64 4 [رمألا ىلع مئاقلا
 لبق نم َنهومُكقلط مث ٍتانمؤلا مُتحكن اذإ

 ٍةَدِع نم َنييلع مكل امف َّن ٌَنُموسَمَت نأ
 لوخدلا لبق تقلط اذإ ةأرملا َنِإ (اهَنوُدمعت
 اهروف يف جّوزتتف بهذتف ءاهيلع ةّدِع ال اهب

 نكي مل نإ انه ةعتملا 4َنُه وغتمفإ» .ءاملعلا عامجإب ءاهب لخد نكي مل نإو ًارشعو رهشأ ةعبرأ هنم ٌدتعت اهّإف ءاهجوز اهنع وتل الإ ءتءاش نم

 دقو نُموُسَمَت نأ لبق نم َنُمِومُتقلَط نإوإل :ىلاعت لاق اك «فصنلا الإ ا سيلف ًاقاديص ال ىّقم ناك نإو ءهرسُي ردق ىلع اهعتمأو ًاقادص اهل ىّيس

 يتاللا كجاوزأ كل انالحأ انإ ّيبنلا اهُيأايإ» :ه ٠ [ّنم رارضإ الب :يأ] اليم ًاحارس ٌنُهوُح رسول مضر ام قصف ضي نع مضرف
 حابأو 4كيلع هللا َءافأ امم كيم تكلم اموإ) َّنُمَروُهُم ٌنُماطعَأ يتاللا هجاوزأ ءاسنلا نم هل ّلحأ دق هّنأب ىلاعت هللا بطاخ ٍ©«ٌَنُهَروُجَأ تيت

 يرارسلا نم اتناكو «ةيطبقلا ةيرامو ةيرضنلا ةناحير كّلمو ءامهجّوزتو امهقتعأف ةّيروجو ةّيفص َكّلم دقو «مئانغلا نم تذخأ اب يرستلا كل
 ْتَبَهو نإ ًةنمؤم ةأرماوإ» «كعم َنملسأ يتاللا « كعم َنرَجاه يتاللا كتالاخ ٍتانبو كتاَّمع ٍتانبو َكّمع ٍتانبوإ» .ًاعيمج مهنع هللا يضر
 «نينمؤملا ٍنوُد نم كل ةَصِلاخط ,كلذ تعش نإ رهم ريغب اهَجّوزتت نأ كل لحي #كل ةَصِلاخ اهححكستسي نأ ّيبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن
 اتملع دقو .اهلثم ٌرهم ال بجو دقعلا دعب :يأ اهب اهب لخد ىتم هتف لجر ىلإ اهسفن ةأرلا تضوف اذإو .ًائيش اهيطعُي ىتح «كريخل ةبهوملا لِي ال

 هللا َناكو جَرَح َكيلع َنوكي اليكلإ» ءامإلا نم اوؤاش امو رئارح ةوسن عبرأ مهرصح نم «مهئامأ تكلم امو مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام
 .[هتم<ر و هنارفغب نينمؤملا ٌميمج ىلاعت سنا (أمحر ًاروفغ

 ًامايق تماقف « كل يبسفن ٌُتبهو دق يّنِإ هللا لوسر اي: تلاقف ةأرما هئءاج يع هللا لوسر نأ يدعاسلا دعس نب لهس نع امهيخيحص يف ناخيشلاو دمأ مامالا ىور ٠ : ةيآلا

 نإد : لاقف « اذه يرازإ الإ يدنع ام : لاقف (؟ هاي اهقلْضُت ٍءيش نم كدنع له 9 : يع هللا لوسر لاقف « ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوز هللا لوسر اي : لاقف ٌلجر ماقف « ًاليوط
  ِنارقلا نم ٌكعم لهو : هلع يبلا هل لاقف « ًائيش دي ملف سَقلاف « ديدح نم ًاقاخ ولو ْسَِنْلا ١ : لاقف « ًافيش ُّدجأ ال : لاقف ء « ًائيش ْ'سمئلاَف ء كل ٌرازإ ال ٌتسلج..َكارازإ اهتيطعأ



 اجلال تسمم نم رخْؤُت «نهنم ًءاضت نه يجْرت د
 نم كيلإ يوؤتوإ» تابقهاولا نم ءاشت

 ص سا
 هور 020 و 2 000 - 314 3 .٠ اشت

 3 اقم وع م و م ءاهطددر تعش نمو اهئابق تعش نع 4#

 تيعشس ع #ِ 0

 ءدع ج16 2 1 اس دو تكررت هام دلو عارج #5 2 علو

 8 000 ا
 ل اب تيسيو كرت نهيب ّمَسق ءاش نإ َنبف رّيم هنأ هدنع يتاللا

 كاري () اًميِلَ اًمِيَحاَمِيلَعُمَتا ناك دو ٍمولق ىفام و : ىلاعت لاق اذهو ءمسقي مل ءاش نإو 2ك 7 رّكعس مخ ا
 الع سرس ا َنِيْضَرَيو َنَرْحَي الو نهئيعأ رقت نأ ىنذأ
 َكلبجعَأَوَلَو ور نمد أ الو دعب نم ءاَسَْلا عضو دق هللا نأ رملع اذإ «َنهَلُك نه

 اب ئش لك لعدن 2 كئيمي تكلم ام ال إنبحسَح يأ يف كيلع حان ال ئيسقت مل تعي نإو 5 220011 مح تسل ٌتمسق 5
 ّيَلأ تو اول دال اونما- ذأ اهمأكي 9 «مكبولق يف ام ُملعي هللاوإ .تلعف كلذ 0 21 00

 010 50 نكمي ال امم ضعب نود ّنبضعب ىلإ ليملا نم

0 
 ربا رش 06-2 هك ره 9 5 8 و
 مالت تاون امل 3 0 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .هعفد

0 

 دهم ١

 ت1 و >2 لمادوأ مهللا» :لوقي مث لدعيف هئاسن نيب مسقُي ملسو

 را 5 1
 ل 2 50060 هللا ناكوإ» .نئسلا باحصأ هاور (كلمأ

 1م بي 2 9 5 ١

 00 لا ل رمل رفغيو ملحي «اولحإ» رئارسلا رئامضب 4 اولع
 ره ولا تسف ًاعلتم نهومتل اس دو ّقحْلا نم -ىحتسل نأ الو دعب نم ًءاسنلا كل لجيالإ : ها
 هت ول 076 ور ع نم نبع 1 2 كَبَبعَأ ول اوزأ َلذدََت

 تب مون هوو |رهطأ مكحلد باح ءارو جاوزأل ةازاحم ةيآلا هذه تلزن «َنُهدْسُح
 ول رس هو 4 مدر ع در

 محور اوحكشت نأ أوم كوسم أوذؤن نأ كحل نمنع ًاضرو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا

 راع ,ء 220 7 رع جر هلوسرو هللا نهرايتخا يف ّنهعينص نس ىلع

 نإ 052 اميظع هللا دنع 2 ادبأ هدب مم هللا ىلص هللا لوسر َنُهرّخ ال ةرخآلا ٌرادلاو
 رجح نس ل 20 7 | ىلع 2 ودو ىلاغت هللا نأ نهؤارج ناكو «ملسو هلاو هيلع

 ] اميلع عيت هدانا رفح راع
 © اًميِلَع ءَئَش لكبح 2 اًيشاودبت وأ ٌنهريغب جوتي نأ هيلع مّرحو َنيملع ُةَرصق
 تكلم ام الإد (ٌّنُهريغ ًاجاوزأ لدبتسي

 هناحبس هّنإ مت .ّنيِيف هيلع جرح الف 6 كني

 تلاق ؛نيدلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةّنملا نوكتل جّوزت كلذ دعب هنم عقي مل نكلو جّوزتلا هل حابأو هنع ةيآلا هذه مكح عفر

 اهيفو ءباجحلا ةيأ هذه : ه8 «ًابيقر ٍءيش لك ىلع هللا ناكوإل .ًءاسنلا هل ُهَللا لحأ ىتح قح ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تام ام :ةشئاع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزانم اوُلخدي نأ نينمؤملا ىلع رظح اذه «يبنلا َتوُيي اوُلخدت ال اونمآ نيذلا اهي ايوه ؛ةّيعرش باداو ماكحأ

 هللا لوسر لاق اذهو َقَمَأْلا هذه ىلاعت هماركإ نم كلذو «كلذب مهرمأف ةمألا هذه ىلعدللا راغ ىتح ةيلهاجلا يف نولعفي اوناك 5 نذإ ريغب ملسو

 نيرظان ريغ ماعط ىلإ مكل َنِذْوُي نأ الد : ىلاعت لاقف كلذ نم ىتثتسا مث .ثيدحلا «ءاسنلا ىلع لوخدلاو مايد :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . لقطتلا ميرحت ىلع ليلد اذه «اوُلخْذاف مُثيِع ُد اذإ نكلوإ» ؛لوخدلل متضّرعت ءاوتسالا براق اذإ :يأ «هاوتساو ُةجضُن نيييحتم ريغ «ُةانإ

 مهاهني نأ و هركي ناكف «(مكنم يِحَتسيف بلا ذوي ناك مكلذ نإ ثيدحل نيسنأتسم الوإ تيبلا لهأ نع اوففخف «(اورشتناف مُكمِعَط اذإفإل

 ٌنُهوُعلْأس اذإوإل :ىلاعت لاق مث ءهنع مكرجزو كلذ نع ماهم اذهلو «قحلا نم ييختسي ال لاوإإ مالسلاو ةالصلا هيلع هئايح ةّدش نم كلذ نع
 رهطأ مكلذإل ءباجح ءارو نم الإ ٌنطَأسي الو نيل رظني الف ّنهنم اهلوانت ديري ةجاح مدحأل ناك ول «باجح ءارو نب ّنموُلاَساَف ًاعاتم

 هدعب نم ُةَجاوزأ اوُحكتت نآ الو هللا َلوسر اوُدُؤت نأ مكل ناك اموزب ؛بيطأو رهطأ باجحلا نم مكل هتعرش يذلا اذه 4 ٌنِموُلَقو مكبولقل

 .ةيفاح هيلع ىلع ال لان هنإن بلع ءيض لكي اك هلا نإ وفخم أ عيش اثبت نإ : ه 4 ًابظع وللا دنع ناك مكلذ َنإ ادبأ

 قرد

 . 255/9ج ريثك نبا/ . « نارقلا نم كعم امب اًهَكُتِجور » : هل جالَم يبنلا هل لاقف - اهيّمسُي روسل  اذك ةروسو اذك ةروس ! معن : لاق (؟ ءيش ح



 الو َنهئابآ يف َنيِلع عاتب الإ :هو
 الو َنهناوخإ ءانبأ الو َنهناوخإ الو َنهئابأ 5050 ١ 0006 00 اجلا علا مااا

 تك ل 5 27-5 7 ني وح

 اًديِهَس ٍءْىَشَل 1 لظكراكهَّللأ كر
 ره

 2 سا 2 مو اس ل

 56 و نغم

 !هَلأَنيََت
 07 هل و

 يامال 1110-7 106
 هه #آ

 الوؤ» :ىلاعت هلوق دنع رونلا ةروس يف مهانثتسا

 © نهِتلوعُب ءابا وأ ٌنهتلوعبل الإ نَهَسسيِز نيدبي

 4َنُهئاعأ تكلم ام الوإ» «[تايباتكلا واقد سو مصاف

 نإ هللا نيقتاوإو .ثانالاو روكذلا نم نهئاقرأ 70 00 صم لس سا و < 0

 يف هيمو (اديهش ءيش لك ىلع ناك هلل اباَدَعط دعو َةَرْجَكلاَو يدل مَ هلأ َهتعل هاوس هلل

 ةيفاخخ هيلع ىفخت ال هّنإف «ةينالعلاو ةولخلا 7 5 ترودو ندا (هي) ان
 يبا ىلع نوُنَصُي ةتكئالمو هللا نإ : هك 0 ل 2 و جر 9 ايهم

 ةكئالملا ةالصو «هيلع ُهٌوانُث ىلاعت هللا ٌةالص 8 نيئاََ انتهب اولمسح ال َقف أاوبسكأام رعب

 مص مصرس ل سس لس هس هس ع ص اخ و در ا ص سا ذأ

 تيدي نيمو اواو كياني كورال لَىَبلأ اأن اي
_ 314 

 جعل سس ُْ

 4 2 دنهل نبل

 َنيِلاَو نوُفِفَمْل ونين # © امي اَروُفَح هَل
 بزنخلا

 فر

 نأ ةيآلا هذه نم دوصقملاو .نوكرُي ؛ءاعدلا
 هّيبنو هدبع ةلزنمب ُةَدابع َريخأ هناحبس هللا

 هللا رمأ مث هيلع ينني هّنأب ىلعألا الملا يف ُهدنع
 نيذلا اهيأ اي هيلع ميلستلاو ةالصلاب ىلاعت

 تلزن 1 «ًايلست اوُمَلَسو هيلع اوَُص اونمآ

 ره 5 7 وح هد ممالسلا اتملع دق لوسر اي :اولاق ةيآلا هذه

 57 :لاق ؟كيلع ةالصلا فيكف كيلع كانيرغنل و ٍةَنيِدَمْل أ وُفَرْملاَو سر مهو
 ا" دمحم لا ىلعو دمحم ىلع لص ّمهللا تكلئود

 . تنعم ةفاطأ لقال اهحلد

 كرابو «مهاربإ ىلا ىلعو مهاربإ ىلع تيلص : ال !امف كلت 0 »ع المت

 ىلع ٌتكراب اك دمحم لا ىلعو دمحم ىلع فوت م ب رام احل
 هدب ديم كنإ م مار لا لع مهارمإ دم ل

 زو
 هلآو هيلع هللا لص هرمأل 5 «ريخلا

 نم ًادعوتمو ًادّدهتم ىلاعت لوقي : [ملسو

 ىلع اوئعط نيذلا يف تلزن (ًنيهُم ًاباذع مه ٌدعأو ٍةرخآلاو ايندلا يف هلا ْمُهتعل ةلوسرو هللا نوذْوُي نيذلا َنإف :هرجاوز باكتراو هتفلاخمب هاذا

 مل هنم ءارب مه ام مهملإ نوبسني ياوُبَسَتكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذوُي نيذلاوط :8 ٍ[لعف وأ لاق اهف] ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 صقنتلاو بيعلا ليبس ىلع تانمؤملاو نينمملا نع لقنُي وأ ىكحُي نأ ؛ريبكلا تبيلا وه اذهو 4ًنيبم او ًاناتهب اوُلمَتْحا دقفإل هولعفي ملو هولمعي
 :98 مهنع هللا ريخأ ام ضيقنب مهئوفيصيو هنمدللا مهأرب دق اب مهتوبيعيو ةباحصلا نوُصِقتني نيذلا ةصفارلا ديعولا اذه يف لعخدي نم رثكأو مه

 قوف ٌءادّرلا وه ٌبابلحلاو .ةّيلهاجلا ءاسن تام نع َنرّيمتيل «ّنهبيبالج نم ّنِيلع نينْذُي نينمؤملا ءاسنو كتانبو ٌكجاوزأل ْلق ّيبنلا هيأ ايو

 اذإ 4َنْيَذْوُي الف َنفَرْعُي نأ ىتْذَأ كلذإل «ةدحاو ًانيع نيدبُو «بيبالجلاب ّنهيموؤر قوف نم ٌنُهَهوُجبو نيطغُي نأ نينمؤملا ءاسن هللا رمأ .رامخلا

 هّتني مل ْنِيَلإط ٠ : نيقفانملا ًادٌعوتم ىلاعت لاق مث .ةيلهاجلا مايأ َفَلَس امل «ايحر ًاروُفغ هللا ناكوإط ِرجاَرَع ال رئارح نأ َنفرُع كلذ نلعف

 كلذ نع اوبتني مل ني ًابذك ءادعألا تءاج نولوقي نيذلا «(ةنيدملا ف نوفج راو انهم ةانزلا مهو «*ضرم مهءولق يف نيذلاو نوقفانملا

 اوُدِجَو «اوُفَقُت انيأإ نيدورطم «نينوْعلمإ» 4اليلق الإ ةنيدملا يف ؟اهيف كنورواجُي ال مثل مهلع كتطلسنل مهب كتيِرغلا
 مهنورهقي ناميالا لهأ نأ اودّرَع اذإ نيقفانملا يف هللا ةّس هذه 4ٌلبق نم اْوَلَح نيذلا يف هللا ةَنْسِ : 3, هالي اوُنُقوط مهيلتل (اوُذخَأ»

 رّيغُت الو لّدبُت ال «ًاليدبت هللا ةّنسل دجت)

 8 اوسر 3 اوسر جرخ رجع نب نع و مام ىور - : لاقف ؟ ٌةالصلا ّفيكف « كيلع ُمالسلا فيك انملع دق هللا لوسر اي انلقف ملي هللا لوسر انيلع سرخ : لاق هلأ ةرجيُم نب بعك نع ةعامجلاو دمحأ مامالا ىور 8+ : ةيآلا



 امْنإ ْلُق ةعاسلا نع ساّنلا َكلأسيإلل :**
 ىلص ُهَلوسر نأ ىلاعت ربخُي هللا دنع اهملع
 ُهَرَمأو «ةعاسلاب هل َملع ال ملسو هلآو هيلع هللا

 هناحبس هّنكل لجو ّرع هللا ىلإ اهملع دري نأ
 لعل َكِيِرْدُي اموإط :هلوقب ةبيرق هنأ هربخأ
 ؟[بيرق نامز يف :يأ] «(ًايرق ُنوكت ةعاسلا

 نم مهدعبأ 4نيرفاكلا نعل هللا َنِإإ» 4
 :58 ةرخأآلا يف 4(ًاريعس مهل دعأوإ» هتمحر

 مهل جورخ الف نيثكام 4ًأدبأ ايف نيدللاخإ»
 الو اَيِلَو نوُدجي ال ا اهنع مهل لاوز الو اهنم
 هيف مه امم مهذقني ثيغم مهل سيل 4اريصن
 ٍراتلا يف مههوُجُز بلقت موي :5

 هللا اتعطأ انتي ايإ» كِلذك مهو «نولوقي

 ىلع رانلا يف نوُبَحسُي «الوسرلا انعطأو

 اوناك ول نأ نوُثمتي مهو منهج ىلع مههوجُو
 [' لوسرلا عاطأو هللا عاطأ ْنَمِم ايندلا يف

 :ىلاعت هلوقب ٍتاصّرَعلا لاح يف مهنع هللا ربخأ

 ينتيل اي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي ٌمويوإ#
 0 يفتيل اتليو اي .اليبس ٍلوسرلا عم ُثذحتا

 انإ ابر اولاقوإ» 5 ًالياخ ًانالف ٌذَحتَأ

 4اليبّسلا انوُلضأف انءاربكو اَنَتَواَس اًتعطأ
 «لوسرلا انفلاخو ةخيشملا نم ءاربكلاو ءارمألا

 مهتا انّبرإ» :58 ءيش ىلع اوُسيل مه اذإف

 اناّيإ مهئاوغإو مهرفكب «باذعلا نم ِنيَقْعِض
 [ًاريثك ًانعل :يأ] «أريبك ًانعل معلا
 نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا هيأ اين 4
 ىور 4اولاق امم هللا هيف يبموم اوُذآ

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يراخبلا

 اذه ٌرّئستي ام اوُلاقف ليئارسإ ينب نم هاذأ نم هاذاف «هنم ٌءايحتسا ٌءيش هدلج نم ىرُي ال ًاريتيم ًايبَح ًالجر ناك مالسلا هيلع ىسوم ْنإ) :لاق ملسو

 ..اولاق امم ُهئربي نأ دارأ لجو ّرع هللا نِإو «ةفا اّمإَو -نيتيصخلا يف ةخفن يهوس ةّردأ اًمإو صرب امِإ هدلج يف بيع نم الإ رتستلا

 هللا اوُقتا اونمآ نيذلا اهي ايؤو ٠/: ةوعدلا باجتسم ناك هللا دنع ٌةاج هل «ًابيجَو هللا دنع ناكوإلل . ثيدحلا (. .أربأو هللا قلخ ام نسحأ

 مكل ٌرِفغيوإ ةحلاصلا لامعألل مهقفوُي نأ مهَدَعَو (مكلامعأ مكل ُْحلْضُيإل 7١: هيف فارحنا ال ًايقتسم 4اديِدَس ًالوق اوُلوُقوط ُهوُدبعا
 ميعنلا ىلإ ريصيو مهلا ران نم ُراَحبُم هّنَأ كلذو «ًايظع ًزوف اف ذقف هَلوسرو هللا عطُي ْنَموط ,ةبوتلا مهمهلُي نأب ةيليقتسملاو ةيضاملا 4 مكتوُُذ

 الأ هللا نيدل أيظعت «اهنم َيقفشأو اهتلمحي نأ َنِيَيأف ٍلابجلاوإ» مدا ىلع اهضرع لبق « ضرألاو ٍتاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإإ» :77 ميقمل

 لاق ٌتلبق :لاق «كتبذع ٌتيصع نإو ؛كل ٌترفغ ٌتعطأ نإف اهيف امب اهذخ :هل لاقف «ناسنإلا اهلمحفإ» اهلبقف مدا ىلع اهضرع مث ءاهب اوموقي

 «ًالوهجإل [بنذلا نم باصأ ايف هسفنل :يأ] «ًامولظ ناك هنإإل .ةئيطخلا باصأ ىتح ليللا ىلإ رصعلا نيب ام رادقم الإ ناك امف :سابع نبا

 نيقفانملا هللا ٌبّذَعُيل فيلاكتلا يهو ةنامألا مدآ يبب َلَمَح امّنِإ 4تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفاحلا هللا َبّذَعُيِلل :18 ِهرمأ ةبقاع يف

 اًوَعَرو اهيلع اوظفاح نيذلا :يأ] 4تانمؤملاو نينمّوملا ىلع ُهَللا ٌبوُنيوط «[ةنامألا اوئاخخ نيذلا :يأ] تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو مهنم

 هم سل م ع ع اس سر حس

 َكِبِرْذياَمَوِهَلاَدْنِعاَهَمَلِعاَمَت تلق ْلَق َةَعاسل سانلا كلكم
(00 َّ 

 دعأو َنِرْفُك 5لاّنعَلَهاَنإ 67 اًبيِرَف نوْكَت َدَعاسلالعَ

 يضل ونود ويك 6 يس

 هلأ اند آَتِتَسيْؤئيرَتاِن انلأٍق مههوجو بلع مدي ا

 حواس داَساَعأَآَبرواََو )اكون
 اعلا بر نفعت ءانير () اليل تا

 6 اؤؤحل اثم“ رز ياك( ريال بسلا
 06 ابَِووَنأَدنِعتاكوولاَ اولاَكاَتِم ا

 يبس المافن« أ
 وس رو جامل وسم د >2 2

 موسمها حب نمو م دول هو ؟للمعأ أكل
 ا رفعدو

66١ 

 تومسلاَلَع ةئامدلا اَسضَرَعاَدِ 0 اًميِظعاَر وه رافَدَفَف
 اسم سس سس رس دل رس جرس هس سرس ع سس 9

 0 كيكلاَبيلاَو لاَ

 َنيِقِفسمْلامَلَأَبْرَعْل 7 أوهَجاَم وطنا نكنإلا

 ا هي يقل
 6 ام حَتاَروُفَعُمََن 25 1 1 َنيِنموَمْلاَلَع 1

 ال

 .[مهب :يأ] «ًأمحر ًاروفغ هللا ناكوإلل هتعاطب نيلماع هبتكو هلسرو هتكئالمو هللاب اونماف [اهقح

 نبا/ . ؛ ديجي ٌديمح كلِ « ميهاربإ لآ ىلعو مههاربإ ىلع ٌتكراب اك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ُكراب مهلا ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع ٌتيلص ا « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص َمهّللا : اوُنوُق <
 . ه.7//7ج ريثك

 انايرع هوأرف ٠



 ُأبَس ةروس ريسفت
 تاومسلا يف ام هل يذلا هلل ُدمحلا#» :5

 ةميركلا هيسفن نع ىلاعت ربخُي «ضرألا يف امو
 هّنأل «ةرخآلاو ايندلا يف قلطملا دمحلا هل نأ
 كلاما «ةرخآلاو ايندلا لهأ ىلع لضفتملا معنملا
 وهف «ةرخآلا يف ُدمحلا ُهلوإ» كلذ عيمجل

 رهوإت «ىّدملا لوط ىلع دومحملا أدبأ دوبعملا

 ٍهِرَدَقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف «مكحلا
 الو ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا «ريبحلا»

 ملعيؤم :" :ىلاعت لاق اذهطو «ءيش هنع بيغي

 ا هك

 هرم و سر رول اس سس حل

 ْ املأ يذم حام وهواهيف 2-0-2
 ملعي «اهنم جرخي امو ضرألا يف جليام سس

 ٌةَعاَسلأ نأ أورفُك َنيِدلاَلاَمَو (( روُمَعْلا حييل
 وحس و رخو 319 1 نس اساس اسال ج8

 بحلاو رطقلا نم ضرألا يف لزانلا ددع
 هددع كلذ نم جرح ام ملعيو ابيف نماكلاو
0 0 

 نم «امسلا نم لني اموت هتافصو هتيفيكو

 لامعألا سس «اهيف جرعي امو» «قزرو رطق
 هدابعب «محرلا وهو كلذ ريغو ةحلاصلا

 نع «زوفغلا9و ةبوقغلاب مهتاصع لجاعي الف

 ف وعر وى 2و سي

 رهف كبل كيس لمقام

 َكيْوَرِسْماَيَءِفَوَمَسَنِنلاَو ©) 9 مديرك

 اهلا أدي () أجر م ادعم

 لمرِص لإآعِد هيو ٌّقَحْلاَوه كير نمل َلِرْأَىِرل

 ليصلك ظلها 3 كيلا فول لف
 6 ٍديرحج قْأَح

 لاقوإ# : # هيلع نيلكوتملا هيلإ نيبئاتلا بونذ

 يترو ىَلب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفكنيذلا
 هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا رمأ (مكتيتأتل

 عوقو ىلع مظعلا هيرب مسقي نأ ملسو هلآو
 رفكلا لهأ نم ُهَّركنأ نم ُةَّركنأ امل ءداَعملا

 لاقي هنع ُبْزْعَي ال بيغلا ملاعإل «دانعلاو
 ٌرغصأ الو ٍضرألا يف الو تاومسلا يف ٍةَرذ

 «نيبُم باتك يف الإ ُريكأ الو كلذ نم
 هيلع ىفخي الف هملع تحت ٌجردنُم عيمجلا

 مايقو نادبألا هتداعإ يف هتمكح نيب مث .ٌةيش
 نيذلا ٌيزجيل» : 4 :ىلاعت هلوقب ةعاسلا

 ةرفغم مه كتلوأ تاحلاصلا اوُلِمعو اونما

 كاوأإو هلسر بيذكتو ىلاعت هللا ليبس نع ٌدّصلا يف اوَعَس 4نيزجاعُم انتايآ يف اَعَس نيذلاوإلا : نينمّوملا نم ءادعسلا معنيل 4عرك ٌفزرو
 ىرخأ ةمكح هذه «قحلا وه َكّبر ْنِم كيلإ َلِزنَأ يذلا ملعلا اوتوأ نيذلا ىريوإ» :؟ [ٌُباذعلا وه رجلا 4«ملأ زجر نم ٌباذغ مه
 هللا بتك نم هوملع دق اوناك يذلاب راجفلاو راربألا ةازاجمو ةعاسلا مايق اوُدَهاش اذإ لسرلا ىلع َلزنأ امب نينمؤملا َّنأ يهو اهلبق يتلا ىلع ةفوطعم
 ىلإ نآرقلا يدب :يأ] «ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ يدهموؤل 4 قحاب انير لسر ثتءاج دقل# :نولوقيو «نيقيلا ّنيع ٍذقيح ةوأر ايندلا يف ىلاعت

 !؟«ديدج قْلَح يِفَل مكنإ ِقّرَمُم م لك مُقْرُم اذإ مكتبُي لجر ىلع مكُلدَت له اوُرفك نيذلا لاقوإ» :ا/ [هللا نيد وه يذلا مالسالا قيرط
 اذإ مكلبنُيإل «كلذب هرابخإ يف ملسو هلاو هيلع هللا لص لوسرلاب مهئازهتساو ةعاسلا َمايق نيدلحلملا ةرفكلا داعبتسا نع لجو رع هللا نم ٌرابخإ اذه

 «ديدج قّلَخ يفلإ» لاحلا اذه دعب «مكنإ» [قيرفت لك متقَرفتو] بهذم لك اهيف تبهذو «ضرألا يف م داسجأ تقرفت : « قزم لك مكقُم

 .!؟كلذ دعب ءايحأ نودوعت

 ل رو ل

 0 متقرماذإ

 « دانعلاو رفكلا لهأ نم هركنأ نم هركنأ امل« داعملا عوقو ىلع مظعلا هيرب ّميسقُي نأ كَم هلوسرو ىلاعت هللا رمأ اهب نه عبار ال. يتلا ثالثلا تايآلا ىدحإ هذه 5- م : تايآلا

 ىَّلب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو ف : هذه ةيناثلاو 4 نيزجعمب.منأ امو نحل هّنِإ يرو نإ لق وه ٌّقحأ كئوعبنتسيو )» : ىلاعت هلوق يهو « مالسلا هيلع سنوُي ةروس يف نهادحإف

 .  ريسي هللا ىلع كلذو متلمع امب َنوبتل مث َنُدعْبَل برو ىَلب لق اوني ْنل نأ اورفك نيذلا معز 9 : ىلاعت هلوق يهو . نباختلا ةروس يف ةثلاثلاو 4 مكتيتأتل يرو



 اذه 4ةج وب م ابك هللا ىلع ىَرقكأ 08

 ذمعت نوكي نأ اّمِإ ةرمأ ولي ال رابخإلا

 هيلع سب هنأ وأ «كلذ هيلإ ّيجوأ هنأ بذكلا

 :مهملع هللا ٌدرف «نونجملاو ِةوُثعملا ىلع سببلُي ا
 باذعلا يف ٍةرخآلاب نونمؤُي ال نيذلا لبإ»

 1 اوُمعز < ٌرمألا سيل «يديعبلا ٍلالضلاو
 قداصلا وه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 ف ٌةَبَّدكلا مهو ٌّقحلاب ءاج يذلا ٌدشارلا ٌرابلا

 مث .[راثلا يف ةرخآلا ينو] ايندلا يف لالضلا
 ْمَلْقأط :4 :هتردق ىلع مهل ًابنم ىلاعت لاق
 ءامسلا ّنِم مهفلخ امو مه.ديأ نيب ام ىلإ اوَرَي
 ةلظم ءامسلاف اوبهذو اوهجوت انيح «ضرألاو

 نع ٌترظن نإ كّنِإ ؛مهنحت ضرآلاو مهلع

 نم وأ َكِقْوَف نم وأ] كلامه نع وأ كنيمي
 َتيَأر كفاخ نم وأ كيدي نيب نم وأ [تلتحت
 مهب فِسْخُن ًأشن نإ. «ضرألاو ءامسلا
 «ءامسلا َنِم افسك مهيلع طقس وأ ضرألا

 رخّوُت نكلو مهملظب كلذ مهب انلعفل انش ول
 ٍدبع لكل ةيآل كلذ يف ْنِإظ ءائيلحل كلذ
 ٠١: هللا ىلإ عجار بيبل بئات 4 بيسُم
 ىلاعت ربخُي «ًالضف اَنِم دُواَد اتيتآ دقلو»
 هيلع دواد هلوسرو هدبع ىلع هب من امع

 ةّربنلا نيب هل هعمج يف لضفلا نم مالسلا
 هحنم امو «هعم ينو لابج ايوه كّلكاو

 حبست هب حبس اذإ يذلا مظعلا توصلا نم

 فقت «ريطلاو# تايسارلا لابجلا هعم
 «ديدحلا هل اَنلأوط .تاغللا عاونأب هيؤاحتو
 هبرضي الو ًاراث ةلخدي نأ جاتحيال ناكف

 اذهلو ءطوُيخلا لثم هديب هلتفي ناك لب «ةقرطمب
 «عوُرُذلا ةعنص هميلعت يف دواد هّيبنل ىلاعت هللا نم ٌداشرإ اذه 4ِدْرَسلا يف ْرَدَقوط عوُرّدلا يهر #ٍتاغباَس ٌلَمْعا ٍنأل ١١: :ىلاعت لاق

 ىلاعت ركذ م مكلاوقأو مكلامعأب يصب مكل ٌبقارم «ريصب نولمعت امب ينإإ» معنلا ّنِم ىلاعت هللا ْمكاطعأ يذلا يف (ًاحلاص اوُلَمماوط

 نم هطاسب ىلع وُدغي ناك ريش اهحاَوَرو ٌريش اهُوُدُع حيرلا َنايلسلوإط :مالسلا امهيلع ناولس هّنبا ىطعأ ام ركذب فطع دواد ىلع هب َمعنأ ام

 نجلا َنِمو» «نهلاب تناكو «ساحنلا «رطقلا َنيع ُهل اَتْلَسأو .لباكب تيبيف رخطصا نم ًاحئار بهذيو ءاهب ىدغتي رخطصاب لزنيف قشمد

 نمو «انرمأ نع مهنم عي نوط ؛كلذ ريغو تاّيائبلا نم ءاشي ام هير ردقب هيدي نيب نولمعي نحل هل انرحسو 4هّبر ٍنذإب هيدي نيب لمعي نم

 ءيش فرشأ| :بيراحملا ؟ليئاقو بيراحم نب ٌءاشي ام هل نوُلمعيإل : ١ قيرحلا وهو «ريعسلا باذع نم ُهقِْنط ةعاطلا نع مهنم جرخبو لدعي

 ء[ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم ةعيرشب تخسن مث «ةحابم تناك اهنأ ىلع لدي اذهو] ءجاجزو نيطو ساحن نم «ليئاقوإ» نكسملا يف
 لآ اوُلَمعاط [نيطايشلا لمع نم ءِمَّصلا لابحجلا نم تحنُت :يأ] 4ٍتاَييِماَر رودقوإل ءاملل ضوحلا يهو ةيباج عمج 4 باَوَخاك ٍناَفِجو»

 ىلع هيلع انيضق اًملفإب : ١ 4 عقاولا نع ٌرابخإ اذه «روكشلا يِدابع نم ٌليلقوإل ايندلاو نيدلا يف مكيلع هبدللا معنأ ام ىلع 4ًاركش دواد

 اوناك ول ْنأ نجلا ِتنّيبت ّرخ اًملفإ» هاصع 4هَتَأَسْنم لكأتإ» ةَضَرألا يهو «ضرألا ةباد الإ هتوم ىلع نجلا 4 مهل دام توملا# نايلس

 علنا ةلالث

 فر

 ا

 دخل اب ندم ما لبن ءوبمأ ابرك هلال عرف

 مهيدي َنيباَم َكَِوَمرلفأ 7 دعبل ل لَصلاَو ٍِباَدَعلاِف
 م 7100 2 7

 مهب فسخ اشد نِإٍضْرلَوآَمَسلَأ ب رم ِمهَفِلْخاَمَو

 كليك نإ ءآَمّسلأ ا ا هو
 0 ود ار واس د 00200010

 اضن واد اي َدَعِلو # 4 | ةيآل

 ٌلمعانأ 2 © َديِرَكْلكاَتلَأَو واج
 000 إل اس حا ضرر تين و دل سي ل

 َنوَُمَاَميْقإَِنَصونمْعأَوِورَسلاِفرَيَقَو تعتَس

0 00 2 , 3 2 
 اًوََورهَساَهَودُع حيبَرل اَنَسِيلْسَِو )

 وع اسس رس هس حرس وا لس تس سس ع ل 0

 00 نمرو وِرطَقْلا نع نمو

 6 ٍرعَسلآ ٍباَدَعَن ودفاع ريمون
 باول دانس ليخساو بص نان لل
 - وخ جدآ م تسول ع ص | عرعر

 هونك هايف 9 ركل
 ولأ ٍيييَرحاَمَم من ًاَسنِوُلُكأَت ض اْلاَدَجأَد 1 ودنا يذم

 069 نيهملا ب اَذعْلا يفأوثسإ ام َبْيَعْلا نوم تم 6
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 .بيغلا ملعتال نجلا ْنَأ َنّيبتف «ًالماك ًالوح هتوم ٍدعب نم هل نوُنيِدي اوثكم «4 نيهملا باذعلا يف اوثبلام ًٌبيغلا نوملعي



 مآ مهكسم يف ٍاَبَسِل ناك دقلإل : ١6 ا

 يقلي ةعبابتلا اهلهأو «نهلا كولم ابس تناك
 20 7 ل ا

 «يلامشو نيب نع ِنانتجإ» مهقازرأ عانستاو ع 1 2070 27111 20 هسا عب وو

 اولكإ» .[هلامش نعو يذاولا نيمي نع :يأ] روفعترو كل 0 تر قدر نمو

 هديحوتب 4#ءهل اوركشاو مكبر قزر نم وست هه اسسا ١ روض رم يس ا 7

 مه عمج] 4 روُفَغ ٌبرو ٌةبيط ةدلبإ هتدابعو يسهل لابس ركع يفوت 6

 ١: 6 [مهدلب بيطو هترفغم نيب ٍلياِر دس نم ءوْىََو لأ لح لك قا ا سس
 مهيلع انلسرأفإب هب اوُرأ اًمع «اوُضَرغأفإ) 17 - 1

 قّرفتلاو ليسلا لاسرإب اوُبِوُمف 4 مرا َلْيَس 2 ٌرثكلا إرم لهو ارك 200
 «ريزغلا يذاولا ءام :مرعلا ليسو .دالبلا يف 3 1 07 مق عطس هس ا سدس سحر سل

 ميت مهانادبوإ» ّدَّشلا بارخ ببسب نهظ قد افانَكسوب لا ىو

 هل] كارألا رجش يِطْمَح رلكأ ين راوَذ نيدتج (9) نينماء َءاماَيَأَوَِناَي اَِضاورِس ريس َهفان دقو

 هيشي رجش وهو « لثأو» «[لكوُي لمح هاه مس 1 عكاش اس ل ل

 وذ وهو « ليلق رْذِس نم ءيشوإ» ءافرطلا مهنلعجف مهسفنأ :واَيِرافَسأ نيب دعي ايراوُلاَقَف

 رمأ راص :يأ ؛ليلقلا رقلاو ريثكلا :كوشلا ِرايَصُْكْل تبل م ست رول جي رس هت

 مهرفك ببسب كلذو لذه ىلإ نيتزجلا اًبصلكْلع ل َكِلذ فَ ِقْرَمَم 0

 امب مُهاَتيَرَج كلذإ» :10 ّنحلا مبيذكتو الستات ديم لع قَد 6

 الإ يزاجن لهوإل مهرفكب مهانبقاع 4اوُرَفك م لول
 روفكلا الإ هلعف لشمب بقاعُي ال «روُفكلا ٍناطلس يوم 1 يملا ناب

 رفاكلاو تاق هنع ٌرفكُي نمؤلا ْنَأ كلذو] ها 2 20 2 تي 5 220

 ىرقلاو ديغرلا شيعلاو ةمعنلا نم هيف اوناك ام دة نقت تياغو 0 8
 ْنَأ ثيحب اهرامثو اهراجشأ ةرثك عم ةلصاوتملا

 :ءام الو داز لمح ىلإ جاتحي ال مهّرفاسم دل يوكل دك َلاَقْعِي يروُصصِإْتَبال هَل
 اهيف انكراب يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو س 2 1 دوو يد

 0 ريسي 0 ىلإ راعني ام 0: (©) ٍريهَظَنَم مهول اَمَودَرْش نِماَمهيف مَاَمْوٍضَرَْل
 ةلصاوتم # ةرهاظ ٌىرقؤلل ماشلا ىلإ نهلا نم 2

 بسحب اهانلاعج يَريَسلا اهيف انردقوإ»

 كلذو «4انرافسأ نيب دعاب اتّير اولاقفإ ١5 ًاراهنو اليل مهريس يف مهل ٌلصاح ُنمألا 4نينمآ مايو يلايل اهيف اوريمإ هيلإ نورفاسملا جاتحيام

 فواحلاو رورحلا يف ريسنلاو دازلا ىلإ اهعطق يف نوجاتحي ٌروافم (اَوّتَتو ةيفاعلا ىلع اوربصي ملو] «مهَسفنأ اوُمَلظوإ» ةمعنلا هذه اورطب مهن
 لكل ٍتايآل كلذ يف َنإإل مهلمش قّرف مهرفكب 4ِقّزمُم لك مهانقزموإ» مهربخ نم هب نوئّدحتي ًارَمَسو سانلل 4« ثيداحأ مهانلعجفإب

 لإ ةوفيتافإل «4اليلق الإ هَكيَرذ ّنكيتحألإ» :هلوق ين (ُهّنَظ سيلبإ مهيلع َقَّدص دقلوإ» معنلا ىلع «روكشإ» «بئاصملا ىلع 4ٍراَبص

 الإط ةرباجأف اهملإ مهاعدا ينامأ اَلِإ ناك امو ءءيش ىلع مههركأ امو بح نم «(ناطلس نم مييلع ُهل َناك اموإ» 7١: نينمؤملا َنِم ًاقيزف

 «ظيفح ءيش لك ىلع َكُيرو» كش يف اهنم وه نمل ةرخآلاب نمؤم وه نم ُرمأ رهظيل مهيلع هناطلس امّنِإ «ةرخآلاب نمؤي نَم َملعنل

 نوكلمب الإ» هنود نم تدبت يلا ةهلآلا نم هللا نوُد نم مثمعز نيذلا اوُعْدا لقط سيلبإ لالض نم نينمؤملا نم مِلَس نّم َمِلَس هظفحب
 «ريهظ نم مهنم ُهل اموإ» ةكرشلا ليبس ىلع الو ًالالقتسا ًائيش نوكلمي ال (ِكْرِش نم امييف مه امو ضرألا يف الو ٍتاومسلا يف ٍةّرذ لاقثم

 .هيدّل ٌديبع هيلإ ًءارقف مهلك قلخلا لب رومألا يف هب رهظتسي ريهظ نم دادنألا هذه نِم هلل سيلو

 وه لب» : هيَ لاق ؟ضرأ مأ ةأرما مأ ٌلجرأ ؟وهام ٍاَبَس نع مَع هللا لوسر لأس ًالجر ّنِإ :لوقي سابع َنبا ٌتعمس :لاق ةلعو نب نمحرلادبع نع دمحأ مامإلا ىور ©١ :ةيآلا
 .نسح هدانسإو .«ناسغو ةلماعو ماذجو مخلف ةيماشلا امو يمحو راغأو نويرعشالاو دزالاو ةدنكو حجذمف نويناهلا اماف «ةعبرأ مهنم ماشلابو ءةتس مهنم نهلا نكسف ةرشع هل َدِلَو لجر

 /ه7/١٠ج ريثك نبا|



 ْنَمِل الإ ُهدنع ٌةعافشلا عفنت الوإل :”“

 ئرتجي ال هئايربكو هلالجو هتمظعل «هل َنذأ
 دعب الإ ءيش يف ىلاعت هدنع َعفشي نأ ّدحأ

 عفشي يذلا اذ نمط :ىلاعت لاق م هل هنذإ

 مهيوُلف نع َحَرُق اذإ ىتحإ» «هنذإب الإ دنع

 مهنع عّرفلا لاز اذإ ؟#مكُبر لاق اذام اولاق
 مهربخيف ؟مكبر لاق اذام ًاضعب مهّضعب لأس
 ٍةدايز ريغ نم حلا اوُناقإل ف شرعلا ةلمح
 نأ هلف] «ريبكلا ّلعلا رهوإ» ناصقن الو

 نم لكل : 5 [ديرُي اب ٍهدابع يف مكحي

 هلا لق ؟ ضرألاو ٍتاومسلا َنِم مكقزري
 هّنأ اوملعيل قزرلاو قلخلاب هدرفت ىلاعت ٌرّرقُي
 وأ ٌىَدُه ىلعل مكاَيِإ وأ انإوإ» ءوه الإ ةلإ ال
 فللا باب نم اذه «نيسبُم ٍلالض يف
 لطبم نيقيرفلا نم ٌدِجاو :يأ «©”رسشنلاو
 ىلع ناهربلا انمقأ دق ُنِحْنو ٌقِجُم رخآلاو
 نم هيلع متنأ ام نالطب ىلع لدف هللا ديحوت
 انمرجأ اًمع نوُلأشت ال لقط كرشلا

 :يأ «مهنم 'يربتلا «نولمعت اًمع لأن الو

 هللا ىلإ موُحدن لب ءمكنم نحن الو اني مّنسل
 نحنو اثم متنأف مكبجأ نإف .هديحوت ىلإو

 :؟5 مكنم ءارب نحنف يدك نإو ,مكنم

 ُحَتْفَي مثإ» ةمايقلا مري 4انّبر انني ٌعمجي لقط
 لك يزجيف لدعلاب اننيب مكحي 4قحلاب اننيب
 احلا «ملعلا حافلا وهوإ» هلمعب لماع
 ينورأ لم :731 رومألا قئاقحب ملاعلا لداعلا
 ةهلآلا هذه ينورأ «ءاكرش هب مّقحلأ نيذلا
 هل سيل «الكإ ,ادادنأ هلل اهومتاعج يتلا
 دحألا دحاولا 4هللا ره لبإط كيرشالو ريظن

 اًمع َسّدَقتو ىلاعت هعرشو هلاوقأو هلاعفأ يف «مكحلا» ءيش لك َرهق يذلا «(زيزعلا»

 9 دوم ال يمال أ نكلرٍ 4م مكيلإ هللا لوسر ينإ ُسانلا اهّيأ اي 10 :ىلاعت لاق م نيفلكملا نم قئالخلا عيمج ىلإ «ًاريذنو
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 ماس هس سل هس يس و وى 1000
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 هع
 م 011
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 ل د ع ورع جمس م

 طرف ضال تاوَمَسلا سيم نمل
 لاإل يي ٍلكَص فو ىَدْمَلَدل حيي

 و يحج ل راس حس ص هس عسا 0

 لقال َنوُلَمَحتاَنَع لَك الاَحَمَربَنَع رولَسماَل

 وبلَعْلاَ عاب 2 اََْلاَوهو يحل سب ْحسفيمْشاَ انسي عَمجِ
 00 وهب 2 ص 2
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 م 0/00

 دن توف وقوم سب تروم كَرَولوهْيَريَقيعدلاب
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 7 ينم يومك مند أَو أوربكت سن نوف عضبَسأ
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 هج أوقيو
 وع رس وع رس رجس رص هلك رع

 اًعيِم مكل لقط ٠: :[ىلاعت مهءاجأف] «نيقداص مّشك نإ ُدعولا اذه ىتم نولوُقيوإل :؟8 [لسرلا لاسرإب عفتلا ّنِم مهام
 ّ :ىات لاق .مدقالو ةعاس رح ال ءاج اذ ص الو ديال دودعم لحم داعم مكل نويت لو ةعاس هن نويت ل

 رافكلا يدامت نع ىلاعت رخُي 4نآرقلا اذهب َنيْؤن نل اوُرفك نيذلا لاقوإل: و «دودعم لجأل الإ هروب امو ,«ر خوي ال ًءاج اذإ هللا لجأ
 ًاريختو ًادّعوتمو ًادّدهتم ىلاعت لاق مث «[ليجنإلاو ةاروتلا :يأ] هيدي نيب يذلاب الو «نارقلاب ناميالا مدع ىلع مهرارصإو مهدانعو مهنايغط ف

 ,نيذلا ٌلوقيب ّلوقلا ضعب ىلإ مهّضعب ٌعجري مهّير دنع نوُفوُقْوَم نوُمِلاظلا ذإ ىَرَت ولوإ» :مهمصاخت لاح يف هيدي نيب مهفقوم نع
 امب انمأو لسرلا انعبتا انكل انوُّدصت متنأ الول «نينمؤم اّنكل متنأ الولإ :مهثداسو مهثداق مهو مبنم (اوربكتسا نيذللإط عابنألا ْمُمو (اوُفِعْضْسا

 !؟5 انْدَدَص ُنحنأ :اوريكتسا نيذلا مهو ةداسلاو ةداقلا مهل لاقف هب انوؤاج

 .صصقلا ةروس نم + ةيآلا ريسفت ىلع قيلعتلا رظنا )١(

 ُهّبر دمح ةبيصم ُهُتباصأ ْنإو هًركشو ُهّير دمح ٌريخ ُهَباَصَأ نإ نمؤملل ىلاعت هللا ءاضق نم ٌُتبجع» :هَّيَع هللا لوسر لاق :لاق صاقو ينأ نب دعس نع دمحأ مامإلا ىور ١8 :ةيآلا

 / هه /7ج ريثك نبا| .«هتأرما يف ىلإ اهعفري ةمقللا يف ىتح ءيش لك يف نمؤملاُرَجْوُي ءربصو



 ,«نوملعي ال ساتلا ٌرثكأ ّنكلوإ» كلذ يف ةمكحلا هلو ءبحُي ال

 4احلاص ليعو مآ نم الإ ٠ «مكب انئانتعا الو مكل انتبحم ىلع ًاليلد هذه تسيل

 نم نوُنمآ ةيلاعلا ةّلا لزانم يف 4نوُِمآ ِتاََرْغلا يف مهوإ» فعض ةئامعبس ىلإ اهاثمأ ةرشعب ةنسحلا مه ٌفعاضت 4اوُأوع امب يفعضلا ًءازج

 يف كتلوأإ» هتاياب قيدصتلاو هلسر عابتاو هللا ليبس نع ّدّصلا يف نوعسي 4 نيزجاعُم انتايآ يف َنْوَعْسَي نيذلاوإ» :" 8 ّرشو فوخو سأب لك

 يف هلام بسحب هدل ُردلقيو ِهِدابع نم ًءاشي ْنَمِل َقْرّرلا طْسيي يتر نإ لقط :88 مهبسحب اهيف مهامعأب نويزجم مهعيمج (نوٌرَضحم باذعلا

 ٌريكأو ٍتاَجَرَد ُربكأ ةرخآللو ٍضعب ىلع مهّضعب اناضف فيك ٌرظنا# :ىلاعت لاق 5 اذه ىلع قيضُيو اذه ىلع طسيي ؛ةمكحلا نِم كلذ

 ىّنفت ال نئازخ نم قزري] هيَنيِقِزاّرلا ُريخ وهوإ» «باوثلاب ةرخآلا يفو «لدبلاب ايندلا يف مكيلع (ُهَفِلْحُي وهف ءيش نم مت مقفنأ اموإ» ««ًاليضفت

 .[اهانت الو

 ذإر هنأ انكم لب بكتير[ شيش 2 نيل و 7 نيه هرج ذردعب دان ع يك هسا شي نشنا نبا ركتنا نال
 م عر 2 ف و يَ السلامي تيا ف مالوم اورقك نياق اصَأَف َلََلَنلَعََو بدعم دو اومادلأ ُهلَلحْجحو ارك كوم
 5 شر 2 يمثل ا[مياَتإاهوفرتم لاَ الإ ٍر تنم
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 200م يقله 1 وئاماج كرجل

 5 يكب وه سلم َلعَو َنَماَنَماَل إجَوَلَز
 هم حاس ص 0

 فوم 6 وسم! ٍتفرْعْلا ف مهوأولمعاَمِب

 لي توضح ٍباَدَعْلا ف َكيلوَسرجحمايب

 2 يرث ءوِداَسعْنمُماَسْيََمِل َقِْرلا طسفمَّنِإ

 لس لول و هدرا السريال وجد
 © تيقزالار اريك وهو مفلؤيوهفو ٍءْيَش نم سفن
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 هد ف 3

 رقي امثإ

 نيذلل اوريكعسا نيذلا لاقإ دف
 ْذِإ لعب ىَدْلا نع م اَنْدَدَص ُنغَأ اوفعضتسا

 مكب انلعف ام نحن #نيمرجُم متنك لب مءاج
 مكتوهشل انو م ةومتعبتاف م انوعد ان نم رغكأ

 منك لبو :اولاق اذهو «كلذل ىرايتخاو

 اوُفعضُتسا نيذلا لاقوإل :"* «نيمرجم

 لب «راهتلاو ليللا ٌركم لب اوريكتسا نيذلل
 انوربخُتو انوُرْعُتو ءاراهم اليل انب نوركمت منك
 كلذ عيمج اذإف ؟ءيش ىلع انأو ىده ىلع ان
 رفكن نأ اننورمأت ذإ» كركمو ءبذكو لطاب
 ,هعم ةهلاو ءارظُت «ًادادنأ ُهل لعجنو هللاب

 ةمادقلا اوٌرسأوإط ءابب انوُنيضُ امم انل اوُميِقُتو
 ةداسلا نم ٌعيمجلا «تاذعلا اًوُأَراَك

 انلعجوإل ءهنم ٌفلسام ىلع َمِدَنلك عابتألاو
 يهو «اورفك نيذلا قاسعأ يف لالغألا
 «مهقانعأ عم مهيديأ عمجت يتلا لسالسلا

 امّنِإ «نولمعي اوناك ام الإ نوَرْجُي لهإ»
 باذع ةداقلل هبسحب لك مكلامعأب مكيزاجن

 ىلاعت لوقي :"4 مهبسحب عابتأللو مهبسحب
 هل أرمآو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّينل ًايلسم
 ف انلسرأ اموت :لسرلا نم هلبق نمب يمأتلاب
 مئاسرأ امب انإ اهوُقَرتُم لاق لإ ريذن نم ةيرق

 ةمعنلا اوُلوُأ مه :اهوفرتمو ؛4نورفاك هب
 هب نمُؤُت ال :يأ ؛ّرشلا يف ةسايرلاو ةمشحلاو

 :نيبذكملا نيفرتملا نع ىلاعت لاق مث «هعبتن الو

 امو ًادالوأو ًالاومأ ٌرثكأ نحن اولاقوو» 6
 لاومألا ةراكب اورخفا «نيبّدعم نحن
 هللا ةبحم ىلع ليلد كلذ ْنَأ اودقتعاو «دالوألاو

 ايندلا يف اذه مهيطعيل ناك ام هنأ مهل ىلاعت

 نمو بحي نمل لاملا يطعي 4رِدلقيو ُءاشي ْنَمِل قزرلا طسيي يّبر نإ لق :5 :انهه ىلاعت لاق اذهلو ءكلذ مهل تابيهو «ةرخآلا يف مهبذعُي مث

 «ىَفْلُ اندنع مكبرقت يتلاب «دالوأ الو مكلاومأ اموإ» :#"1/ :ىلاعت لاق مث

 مه كتلوأفإط ٌحِلاصلا ٌلمعلاو ْناِمإلا ىَقلز اندنع مكب

 ؟يه نمل :يبارعأ لاقف !!«اهروهظ نم اهنوطُبو اهنوطُب نم اهُروهظ ىرث ًافرغل ةّنحلا يف ند :هّليَع هللا لوسر لاق :لاق ٍّلع نع دعس نب نامعنلا نع متاح يأ نبا ىور 8"ا/ :ةيآلا
 .ملسم هاور انآ امب هللافتقو ًافامك قر ملسأ ْنَم خلفأ دق» :هُيم هللا لوسر لاقو .«ماين سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا مادأو ماعطلا ّمعطأو مالكلا بّيط نما :هلم لاق

 /ه11/5ج ريثك نبا/



 لوقي مث ًاعيمج مُهَرُشحي مريول 4
 ربخُي «نودبعي اوناك مك اَيِإ ءالؤهأ ةكئالملل

 ىلع ةمايقلا موي نيكرشملا عّرقُي هنأ ىلاعت
 مترمأ متنأأ :ةكئالملا رأس قئالخلا سوؤر
 :ناقرفلا ةروس يف لاق ا, مكتداعب ءالؤه

 اوُلَص مه مأ ءالؤه يدابع مُتالضأ منآ)»
 اولاقإ» :41 :ةكئالملا لوقت ؟4#«ليبسلا

 نوكي نأ نع تسّدقتو ٌتيلاعت 4 كناَحْبُس

 لب مهنوُد نم انيِلَو َتنأإ» [دبعُي] ٌهلِإ كعم
 كيلإ أربتنو كٌديبع نحن #َنحلا َنوُدْبعي اوناك
 نونعي «نحلا نودبعي اوناك لب ءالؤه نم

 ةدابع مهل اونّيز نيذلا مه مهنأل نيطايشلا
 «نونمؤم مهب مهّرتكأ 1 مهولضأو ناثوألا

 ٍضعبل مكعب ُكِلْمَيال مويلافإل : 45

 منك نّمِم ٌعفن مكل عقي ال ارض الو أعفن
 مترْخَّدا يتلا دادنألا نم مويلا هعفن نوجرت
 نوكلمي ال مويلا ءمكبركو ممدئادشلا اهتدابع

 اوُملظ نيذلل ٌلوقنوإف أرض الو ًاعفن مكل
 يبلا راثلا َباذع اوُقوُذط نوكرشملا مهو

 ًاعيرقت كلذ مهل لاقي «تنوُبَّذكت ئ منك

 انتايآ مييلع يف رذاو» : 437 ًاخيبوتو

 ناسل نم ةيرط ةّضغ اهنوعمسي 4ِتاتي

 اوُلاقإ» ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناك اع كَّدصَي ْنأ ُديِرُي ٌلجر الإ اذه ام

 قحلا وه مهئابآ نيد نأ نوعي «مؤابا ُدْبعي
 نونعي «ىرتفم ٌكفإ اّلِإ اذه ام اوُلاقو»
 نيذلا لاقوإ» هللا ٌنئاعل مهلع .نارقلا
 ٌرْخم الإ اذه ْنِإ مهءاج ال ّقحلل اورفك

 نمم مهانيتآ اموإ» :4 4 :ىلاعت لاق نيم
 لع هللا لص دمج لبق ين لإ لسرأ ام «نآرقلا لبق باتك نم برعلا ىلع هللا لزنأام ريد نم كلبق مهيلإ السر امو اهرب بتك

 اًملف ءانريغ نم ىّدهأ اّنكل ٌباتك انيلع لزنأو ريذن انءاج ول :نولوقيو كلذ نوُدَوَي اوناك دقو ملسو هلو

 كلذ عفد امو ؟4ريكن ناك فيكف يِلْسُر اوُبَّدكف» ايندلا ين ةّوقلا نم «مهانيتآ ام َراَشْعِم اوغلب اموإل مألا نم 4مهلبق نم نيذلا تبذكوإ

 ف :يهو 4ةدحاوبإ» مرمأ امن نيرفاكلل دمح اب لق «مكظعأ امنإ لقط 45 هلْسُر اوبذك ال مييلع هلا رمد لب هدر الو هللا باذع مهنع
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 فقرر
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 يف ةيفاخ هيلع ىفخت الف بويُعلا ُمالع وهو «هدابع نم ءاشي نَم ىلع [يحولاب] َكَّلملا لسرُي *بويغلا ٌمالع ّقحلاب فذقي 0 ْنإ نق

 امّنإ» :هليَع لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟مكلكمو يلئئام نوردتأ ساّنلا اهي :لاقف تاّرم ثالث ىدانف ًاموي هباحصأ ىلع جرخ هع هللا لوسر نأ دجحأ مامالا ىور 1ظ55 :ةيآلا

 متيتوأ ساّنلا هيأ ؟هبوثب ىّوهأف «هموق رذتُي نأ لبق ءودعلا هكردي نأ ىشخو :مهرذنيل َلبقأف ءّودعلا ٌرصبأ كلذك وه ائيبف مه ىءارتي ًالجر اوثعبف «مههتأي اودع اوفاخ .موق لكم مكدطو لت
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 كفيل دك لهم كات ميكس ال

 3 سيكفؤت صك َوْهالِه لكك يلو كَمَا 20 حرر مصر

 اهل

 ه# هلآ
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 امو لطابلا ْئِدْنُي امو ُقحلا ًءاج لقط : 4
 «ميظعلا عرشلاو هللا نم ٌّقحلا ءاج (ديعُي

 0 «لحمضاو ٌقهزو لطاسبلا ٌبهذو
 ديف لطابلا ىلع قحاب فذقن لبو# :ىلاعت

 ٌقَهَزو ُقحلا ًءاج لقول ,4ّقِماَر وه اذإف
 نقل : 66 وُ ّز ناك لطابلا نإ لطابلا

 ٍنِإو يسفن ىلع لضأ امنإف َتْلَعَص نإ

 نم هلك ريخلا «يّبر يِِإ يِحوُي اهف تيدتها

 681١: داشرلاو نايبلاو ىدحلا هيف نيبملا قحلاو

 الف اوُعِرَف ذإإ» دمحم اي «ىرت ولو

 ةمايقلا موي نوبّذكملا ءالؤم عزف اذإ «تْوَف

 ناكم نم اوُدخأوإ» ءأجلم الو مهن رفم الف

 لب برهلا يف اوُعَنمُي نأ اوُنكمُي م « بيرق

 «دب انما اوُلاقوإ : 657 ةلهو لّوأ نم اوذخأ

 هبتكو هتكئالمو هللب انما :نولوقي ةمايقلا م موي

 ٍناكم نم "”شواستلا مهل ىنأوإ» هلسرو
 اوُدْعَب دقو ناميالا يطاعت مهل فيك «ٍديعب

 «ةرخآلا رادلا ىلإ اوراصو مهنم هلوبق لحم نع
 يف اونما ولف ؛ ءالتبالا راد ال ءازجلا ٌراد يهو

 اورفك دقوإ» :07 مهعفان كلذ. ناكل ايندلا

 يف ناميالا مه لصحي فيك 4لبق نم هب

 نوُفِذقيو» ايندلا يف ٌّقحلاب اورفك دقو ةرخآلا

 ثعبلاب نوُبذكُي «ديعب ن ناكم نم بيغلأب

 اذهو «ّنظلاب نومري :يأ] داعملاو روشنلاو

 نإ نولوقيوإ# [بيصُي الو مجري نمل ٌليثَت
 :©84 «نيقوبسمب نحن امو اّنظ الإ نظن

 ناميإلا نوُهَتْشي ام نيبو مهتيب ليجو»
 نيبو مهنيب ليج دق هّنِإف ءامهنم اوُعِنَمف ةبوتلاو

 لا أب مهءاج اك لسرلاب ةبّذكملا ةيضاملا مألل ىرج ا لبق نم مهعايشأب َلف ا» ءهنم اوُعيُمذ ةرخآلا يف ٌةوبلط ام نيبو ايندلا يف مهتاوهش

 :ةداتق لاق .ةبيرو كش يف اوناك مُهّنَأل ؛باذعلا ةنياعم دنع ناميالا مهنم لبقتُي مل «بيرُم ُكش يف اوناك مهّنإإ» مهنم لبقُي ملف اونمآ ول نأ اون

 .هيلع تعب نيقي ىلع تام نّمو هيلع تعب كش ىلع تام نّم َنِإف ٌكشلاو ماي

 رطاف ةروس ريسفت
 هتيب «ًالْسُر ة ةكئالملا لعاجإ» [ضرألاو تاومسلا هقلخو هعادبإ يف هسفن ىلع ىلاعت هللا نم ٌءانث] ضرألاو تاومسلا رطاف هلل ُدمحلا) : ١

 نم مهنمو :ةئالث هل نم مهنمو ءناحانج هل نَم مهنم «عابُرو ثالث ىنمإ ًاعيرس وب اوُرِمأ ام اوُليل اهب نوريطي «حنجأ يلوأإ هئايبنأ نيبو

 هللا ْنِإظ [ءيش لك ينو] مهقلخو ةحنجألا يف ءاضي ام قلخلا يف ُديزيإ» ,حانج ةئاتس هل مالسلا هيلع ليربجل اك رثكأ هل نم مهنمو «ةعبرأ
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 ضيب ٌدَدُج لابحلا َنِموط 04 لكألا يف رضعب ىلع اهّضعب لصضفُتو دحاو ِءاب ىقسُي ٍناونيص ٌريغو ناونيص ٌليختو ٌعْرّرو بانعأ نم تانجو
 :7/8 دوس ٌلاوِط لابج يدوس بييارغوإل | ًاضيأ ناولألا ةفلتخم «قيرطلا :ُدَدجلاو «ناولألا ةفلتخم كلذك لابجلا قلخو «اهناولأ ثفلتخم ٌرْمُجو
 ٌّقح هاشخي امّنِإ «ءاملعلا ٍهِدابع نم هللا ىَشخي امنإإ .نيقلاخلا ٌنَسَحَأ هللا كرابتف ©كلذك ةناولأ ٌفلتخم ماعنألاو با اَوّدلاو ساتلا نمو

 نيذلا نإ : ؟8 [هتعاط لهأل روفغ ,هياقع يف زيزع] «ٌروفغ زيزع هللا ذإد [هتردق نوفاخي نيذلا] لامكلا تافصب نوُفراعلا ءاملعلا هتيشحخ

 :" ٠ ولوصح نم ٌدُب ال للا دنع ًاباوث نوجري ه؛َروُبت نل ٌةَراََت نوُجْرَي ةينالعو ًاَريم مهانقزر اّمِم اوقفنأو ًةالصلا اوُماقأو هللا باتك نولتي

 .مهامعأل (ٌروكشإل مهونذل (ٌروفغ هَنإإ» مه رطخت مل ةدايزب مهل هفعاضُيو هولمع ام باوث مهيفويل «هلضف نم مهذيزيو مهّروجأ مِهيفَوْيلط

 ةيشخلا :ريبج نب ديعس لاقو .هلمعب ٌبساحو هيقالُ هلأ نبأ هتيصو ظفحو ءهمارح مّرحو هلالح َلحأو عيش هب كرش مل نم ؛هدابع نيب نلحرلاب ملاعلا :سابع نبا لاق 98 :ةيآلا

 .ةيآلا هذه الت مث ءهيف ُهللا طخس ايف دهزو يف هللا بغر ايف بغرو «بيغلاب نطحرلا يشح ْنَم ُملاعلا : يرصبلا نسحلا لاقو .لجو ّزع هللا ةيصعم نيبو كئيب لوحت يتلا يه

 /ههؤ هم ج ريثك نبا[



 هدم مخ كس سو د سس حصل ر[ك(]م َدَلأَو

 م سوس عالق رمجج وو -_خ ا حس ل

 تتكلم © 2 وَ هيدي
 وم م 2 1 معجم مص كسر

 مُهنعَو دِسفلملاظ م وفاناَبعْنماَنَفطَصأَن
 هه سوس > مسموح < ام حو

 م هَللَأِن دب ِت رْيَحْل ابد 0و هتف
 هه ج1 دس 29 ميس جسر 2 تس 20 حصو > بوص

 زا ,نواخدي ندع
 0 اذ موو اس اس خس ل

 َمُهْناَبلَو الوعد مروا نايف

 0 20 َنَعَبَهْدَىَرهَيرَمَللااَمَو
3-1 

 00 024 وق دس رو
 تسمي هيض نِمِةَماَقَمْلَاَرا اندر 6 ر

 0 ولاهنتي 0 2

 طق رفح لد 2
 ُلمَعنَنُكح ىِواَرغاَسِبكصَْمَصاَنحَأآََر امف

 كلا صر ديرك تي عري نو

 ملي هلأ ك تكرإ © ٍربصضْنم َنيِليلَطلِل امَهْاوْقَوُدَف

 0 ٍروُدُصلَاٍت اَدِ اءِيلعْوَنِإٍض اْلاَو ِتاومَّسلَاِس ع

 ركل

 نم دمحم اي 4كيلإ انيحوأ يذلاوإ» ١
 امل ًاقّدِصُم حلا وهإ» نآرقلا وهو 4 باتكلا
 اك ءاهِقدصب ؛ةمّدقتملا بتكلا نم هيدي نيب
 «ريبخ هدابعب هنإإ» «ةّوبنلاب هل تدهش يه

 ىلع هب هلصفي ام قحتسي نم «ريصبإو مهم

 نيذلا باتككلا انثروأ مثإو :"3” هاوس نَم

 نيمئاقلا انلعج مث «اندابع نم انيفطصا

 نم هيدي نيب امل قّدصملا مظعلا باتكلاب
 هذه مهو اندابع نم انيفطصا نيذلا بتكلا

 لاقف :عاونأ ةثالث ىلإ مهمسق مث ةمألا
 يف طّرفملا وهو :(هسفنل ملاظ مهنمفإ :ىلاعت

 «تامرحلا ضعبل بكترملا تابجاولا ضعب
 تابجاولل يّدؤملا وه « ٌدصتقم مبنموإل

 ضعب كرتي دقو «تامّرحملل كراقلا

 «تاهوركملا ضعب لعفيو تابحتسملا

 وهو هللا ٍنذِإِب ٍتاريخلاب قباس مهنموإ»
 كراتلا تابحتسملاو تابجاولل لعافلا

 «تاحابملا ضعبو تاهوركملاو تامّرحملل

 اننايتإ :يأ] «ٌريبكلا لضفلا وه كلذإب
 انملع عم ءافطصالا كلذو ءمهل ّباتكلا

 «4اهنولخدي ن ٍنْدَع ثانجإ» 737 [مهبويعب

 مهاوأم باتكلا اوُتروُأ نيذلا نيفطصملا ءالؤه

 مهِداَعَم موي اهنولخدي ةماقإلا تانج
 4 ًاؤلؤلو بهذ نم ٌرواسأ نم اهيف َنْوَلَحُيط
 ثيح نمؤملا ّنِم ةيلحلا ٌعلبت» :حيحصلا يفو

 ينو «ريرح اهيف مهسابلوإط ءاءوُصَولا لبي
 ُهَسِبلي ل ايندلا يف ٌريرحلا سبل ْنَم) :حيحصلا

 يذلا هلل ُدمحلا اولاقوإ» :" 4 «ةرخآلا يف

 «روذحملا نم فوخلا وهو ك«َنَرْخلا انع ّبهذأ

 يذلاو» :"© [ةعاطأ نمل ٌروكش ءهيلإ بات نمل ٌروفغ] ,«روكش ٌروُفَمل ابر ّنإإ» «ةرخآلا مومه نم هفوختن انك امم انحارأو اًنع حاز :يأ
 اهيف اَنّسَمَيالظ كلذ يواسُن اًنلامعأ نكت مل «هتم<رو هلضف نم ماقمل اذهو ةلزنملا هذه اناطعأ يذلا :نولوقي «ولضف نم ٍةَماقلا َراد انَلحأ
 اوراص اطوخدبو «مهحاورأ الو مهنادبأ ىلع بعت ال مهن : يأ ؛بعتلا يف لمعتسي امهنم لك بوُكْللاو بصنلا ,«بوغأ اهيف انسَمَي الو ٌبَصَن

 «ءايقشألا لآم نايب يف عرش ِءادَعّسلا لاح ىللاعت ركذ ا 4اوتوُميف مهيلع ىصقُي ال متهج ران مه اوُرفك نيذلاوإ» :"5 ةّرمتسم ةمئاد ةحار يف

 مهيلع ىّضقُي ةي الإ» مهف ءمهل ةحار مهتوم نوري كلذ مهلاح يف مهف نوثكام مكنإ لاق كبر اًئيلع ٍضقَيِل كام اي اًوكانوإل : ىلاعت لاق اك

 مهتاوصأب لجو رع هللا ىلإ نوُرأجي اهيف نوداني 4اهيف نوخرطصي مهوإل :”0 «روُفك لك يزجن كلذك اهياذع نم مهنع ٌفقَخُي الو اوتوُميف
 :مهل لوقيو «كلذ ىلإ مهُّيِجُي الف لوألا مهلمع ريغ اولمعيل ايندلا ىلإ ةعجرلا نولأسي «لمعن انك يذلا ريغ ًاحِلاَص لمعن انجرخأ اير

 :ةداتق لاق (ركذت نَم هيف ٌركذتي امإ «مرمع ةّدم يف هب متعفتنال قحلاب عفتني نّمِم متنك ول ًارامعأ ايندلا يف مشع امرأ «مكر مَع ملأ

 ّزع هللا نم ُهَرَذِج ٌذححأيلف ةنس نيعبرأ كدحأ غلب اذإ :لوقي ناك هّنأ قورسم نعو .رمعلا ٍلوطب ٌرتغن نأ لاب وعنف ةَجبُح رُمُعلا لوط ّنأ اوملعا

 هنو ءضرألاو ٍتاومسلا ٌبيغ هملعب ىلاعت ربخُي :/ هيف متنأ امم مذقني «(ريصن نم نيملاظلل امف اوُقوُدَقإ بيشلا 4ٌريَِتلا ْمُكءاجوإ» .لجو

 .هلمعب لماع لك يزاجيسو «رودصلا تاذب ملع هن ٍضرألاو ٍتاومسلا بيغ ملاع هللا ْنِإإ» رئامضلا هيلع يوطنت امو رئارسلا هّنكت ام ملعي

 بارتلا نوضفني هللا الإ هلإ ال لهأب يئأكو مهروشن يفالو ءممجروبق يف ةَشْحَو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيل» : هلع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع متاح يبأ نبا ىور 4 :ةيآلا

 /ه00/ج ريثك نبا| .(نّرحلا انع بهذأ يذلا ه هلل ٌدمحلا :نولوقيو مهسوؤر نع



 يف فئالخ مكلعج يذلا رم ديحأ

 ٌليجو :مهلبق نيرخآل موق فلخي «ضرألا

 مكلعجوإل :ىلاعت لاق ا؟ ,مهلبق ليحل
 4ةرفك هيلعف ٌرفك نمفإ» «# ضرألا َءافْلُم

 هريغ نود هيسفن ىلع كلذ لابو دوعي امنإف

 لإ مهر دنع مهّرفك َنيرِفاكلا ديزي الو

 مهضغبأ مهرفك ىلع اوّرمتسا امّلك مأتقم
 الإ مهرفك نيرفاكلا ٌديزي الو ىلاعت هللا

 اوريسخ مهرفك ىلع اورمتسا امّلكو «اراَسَخ
 «نينمؤملا فالحب ةمايقلا موي مهملهأو مهَسفنأ

 لمع َنَمَحو مهدحأ ُرْيُع لاط املك مه
 ميأرأ لك 5 ةنجلا يف هقجرد ُتعفترا

 نم هلا ِنوُد نم ٍنوُعدت نيذلا مءاكرش

 مه مأ ضرألا َنِم اوقلخ اذام ينورأإ دادنألا

 نم ٌءيبش مه سيل ؟4تاومسلا يف ٌكْرِش
 مهانيتا مأإ» ءريمطق نم نوكلمي ام كلذ
 اباتك مهيلع انلزنأ مأ نم نيب ىلع مهف ًاباتك

 رمألا سيل ؟رفكلاو كرشلا نم هنولوقي امي
 ًاضعب مهضعب نوملاظلا ُدِعَي ْنِ لبإ» كلذك
 مهءاوهأ كلذ يف اوُعبْتا امّنِإ لب 4اروُرُغ الإ

 يهو مسفنألا اهون يتلا ميينامأو مهر
 هتردق نع ىلاعت ربخأ مث .روُرو لطاب رورغ
 :6 ١ : ضرألاو ءامسلا موقت امب يتلا ةميظعلا
 نأ ضرألاو تاومسلا كِسْمُي هللا نإ

 لاق امك ءامهنكامأ نع ابرطضت نأ 4الوُرت
 ضرألا ىلع َعقت نأ ًءاهسلا كسميوإلا :ىلاعت

 ءامسلا موقت نأ هتايآ نموإو ««ينذإب الإ

 امهكسمأ نإ اتَلاز ْنِيَلوإ» ««ِورمأب ضرألاو
 الإ اهئاقبإ ىلع ردقي ال «ودعب نم دحأ نم

 َدَهَج هللاب اوُمَسقأوإ» :4 ؟ [مهنم بات نل] «ًاروُفَع) [ةبوقعلاب مهل] لْجعُي الو رخ ويف ملحي وهو هنوُصعي «هدابعب يلح ناك نإ وه ءوه
 مهءاج نعل ميملإ لوسرلا لاسرإ لبق هللاب اومسقأ مهّنأ برعلاو شيرق نع ىملاعت ربخُي «مثألا ىدحا, نم ىدهأ نويل ٌريذن مهءاج نيل مهنامبأ

 اوربكتسا «ضرألا يف ًارابكتسا# : 47 4ًاروفن الإ مُهداز ام ٌريذن مُهَءاج اًملفط منألا عيمج

 مهسفنأ مهيلع الإ كلذ لابو ٌدوعي امو 4هلهأب الإ ٌءيِبَسْلا ُركملا وْيحَي الو هللا ليبس نع مهاَّيِإ مهّدَُص يف ساتلاب اوركمو «ءيِنَسلا ٌركَمو 1

 ةيراج يه لب « ,4ًاليِدْبَت هللا ةّئسل دجت نلوإ» ُهّرمأ مهتفلاخمو هلسر مهييذكت ىلع مهل هللا ةبوقع 4نيلَوألا نس الإ نوُرظني لهفإل . .مهريغ نود

 هلوحيو مهنع كلذ فشكي ال «هل ٌدرم الف ًءوُس موقب ل دار اذإوإ» 4ًاليوحت هللا ةَنسل دجت نلفإ» ءلَدبُ الو رّيغت ال بّذكم لك يف كلذك

 فيك اورظنيفإ مهيلع هلا ٌرَمد فيك اورظناف ضرألا يف اوريس :نيبذكملا ءالؤه دمحم اي لق «ضرألا يف اوريسي ْمَلَوُأط :4 4 هللا الإ ٌدحأ مهنع

 باذع لازنإ هلا دارأ اذإ :يأ] «ضرألا يف الو ٍتاومسلا يف ءيش نم ُمَرجعُيل هللا ناك امو َةَّق مهنم ّدشأ اوناكو مهلبق نم نيذلا بقاع ناك

 عيمج نم ىدهأ نُوكيل ٌريذن

 و حرس سس د 31 ه- 200011 مرو

 50 فكن ٍضراْلا ف كيل ع ٍزااَوه
 راك ل م هه

 َنيِرفكْل ادي ومارد فيكن درفكلا ليز
 همت هت اه

 نيود ني 2 كرش ميرا لغو لفي احل هُم
 مس ص 0 هم جصس 6 و

 توسل يفكر حطم ٍض بالنمو فَلَا اَم فور ِهللآَن ود

 سيلا دربي مهمابتك عمت 27

 ِتوْمَّسلأ مْ َهَآَنِإ 0# ان 2 ارحل لَصع را

 هتاف تكس نادل الو نأ ضرالاو

 نيك كده بأومسقأو اي اوعي نكت
 روم 7 هزمت ودمه

 سلا هو ضرالا ف ارايكجسأ 9 وقال هُهَداَراَ
 ص

 َتَلَساّل [ وُرظني لهم نيمالعَمل ًاركم لاق يحبالو
 00 ادرج هلأ نشرك كلَ لوألا

 نيني ةَبِحَعَلكَفِي اورو ضل اورو ©
 مير يم هلل 220 وح 20

 وى نم جعل هللا امو ةوق مدس واكو مهل
 © 60) اسرق اميِلَع اكدت دإضردْلا فاَلَو تونمَسلاف

 ةرك

 .اهعومجم ىلع ٌريدق «تانئاكلا عيمجب ميلع «ًأريدق ًايلع ناك هنإإ» [كلذ ُهْرجعي م موقي

 لبق ليللا لمع هيلإ عفرُيو «هعفريو طسقلا ضفخي ماني نأ هل يغبنيالو مانيال ىلاعت هللا نإ» :هيم هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىموم يأ نع نيحيحصلا يف تبثو 4١ :ةيآلا

 /031/9ج ريثك نبا/ .«هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتناام ههجو ُباَحْبْس ٌتقرحأل هفشك ول - رانلا وأ - رونلا هباجح «ليللا لبق رابنلا لمعو رابنلا

 هللا تايآ عابتا نع



1 

 ع َفلَوَصاماوْبَسكمَمِي َساَتلهَ هَللأذِحاََمَوَلَو

 ا ١ 001 نياكيول

 روج لم 2 00

2 0 0 9 

 يسم
 2 سما 00

 اوُبَسك امب سانلا هللا ُدْجاَوُي ولو
 مهذخا ول «قباد نم اهرهظ ىلع كرتام

 تاومسلا لهأ ٌعيمج كّلهأل مهمونذ عيمج
 عيمج تتامف رطملا ٍمهاقس املو «ضرألاو

 لجأ ىلإ مُهُرْخْؤُي نكلو#» ءَباودلا
 ةمايقلا موي ىلإ مُهّرِظْنِي نكلو 4َىمَسُم
 لهأ باوثلاب يزاجُيف دموي مههساحيف
 لاق اذهو «ةيصعملا لهأ باقعلابو «ةعاطلا

 هللا َنِإف مهّلجأ ًءاج اذإفإ» :ىلاعتو كراست
 .(ًاريصب و هدابعب ناك

 سي ةروس ريسفت
 مكشا «ميكحلا نآرقلاوإ» :: نيج ١:

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال يذلا

 َنِملظ دمحم اي «كنإإ :" هفلخ 5 علوا ل

 ىلع «مقتسم ٍطارص ىلعإ» :4 «نيلسرملا
 ليزتتإ» :8 ميقتسم عرشو ميوق نيدو جهنم ل أ 8 يمعج ع يف ءوىت هع

 نيّدلاو جبنملاو طارصلا اذه  محرلا زيزعلا قم ىهف هالتغأ مهقتغأ َاَلَعَجاَتِإ| 58 0_0

 يدبتل كّنِإوإل :ىلاعت لاق اك «نينمّوملا هدابعب ومس نم تاق و 7 مُهَفْن 9 دكس ناب نوحمقممهفناق محرلا ِةّرعلا ٌبر نم ٌليزنت هب تعج يذلا | ديانا لعبوا َدوُحَسَفم مم 5
 يف ام هل يذلا هللا طارص مقتسم طارص ىلإ ومو دوز بال مهم مهتيشغاو اًدَسْمِهِفَلََّنَمَو

 ريصت وللا ىلإ الأ ٍضرألا يف امو تاومسلا

 مهاب َرْذْنَأ ام ًاموق رِذنتلاط :5 مرومألا

 مهانأ ام هّنإف ءبرعلا مهب ينعي «نولفاغ ْمُهَف

 يفن ل مشاحو مهركذو يبق نيب ريذ نم

 وات 0 0 7

 ط

 ا اهي اي لمه :ىلاعت لاق امومملا 00 رن 00 فس اي

 قح دقلإ» :7 «ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر 5 ٍنيِبمو امو َهنْيَصَح 2 اء قش قوات

 ىلع باذعلا بجو دقل «مهرثكأ ىلع لوقلا 7

 ٌمُأ يف مهيلع متح دق ىلاعت هللا ْنأب مهرثكأ

 ءاقشلاب مهيلع موتحلا ءالؤه انلعج ان 4ًالالغأ مهقانعأ يف انلعج انإإل : :4 ُهَلُسُر نوقّدصُي الو هللا 4«َنوُنِمْؤُي ال مهفإ» نونمؤي ال مهن .أ باتكلا

 ةلولغم مهيديأو مهسوؤر يعفار (نوُحَمقُم َمقُم مهف ناقذألا ىلإ يهفإ» ءًاحمقم راصف َّلْغ هقنُع يف َلِعُج نم ةبسنك ىدهلا ىلإ لوصولا ىلإ مهئبسن

 نع مهراصبأ انيشغأ «مهانيشغأفإ تالالضلا يف نودّرتم مهف «قحلا نع كاد هفلخ نمو ًاَدَس مهيديأ نيب نم انلعجوإل : لا

 مهيلع هللا متخ + دق «نوُنِمؤي ال مهزذت مل أ مهترذنأأ مهيلع ًءاَوَسوؤ : ٠١ هيلإ نودتبي الو ريخب نوعِفتني ال 4نورِصُي ال مهفإ» قحلا

 ّيشخوإ» نارقلا نوعبتي نيذلا نونمؤملا كراذنإب مع هني امّنِإ َركذلا َعبتا ٍنَم رَِنت امنإإ : ١ هب نورثأتي الو ٌراذنإلا مهيف ُديُِي امف ةلالضلاب

 ريثك رجأو هبونذل ةرفغم «ميرك ٍرجأو ٍةرفغمب ُهْرِبفإط لعفي امب ملاعو هيلع ٌعلطم هللا ْنأ معي «ىلاعت هللا الإ ٌدحأ هاري ال ثيح 4بيغلاب نمل

 نإ اهيلع مهيزجنف مهدعب نم «مهّراثاوإط لامعألا نم 4اوُمَدق ام ٌبتكنوإط «ةمايقلا موي «ىتوملا يبحن ذ نحن انإ» : ٠١ ليمج نسح عساو

 نم ّصقني نأ ريغ نم هردعب نم اهب لمع نم ٌرجأو اهّرجأ هل ناك ةّنسح هن مالسإلا يف َّنَس نَم» :ملسم حيحص يفو رشف ارش نإو ريخف اريخ

 . ٍظوُفُحَم حول يف روطسم نيم رمامإ يف ُةاَئيصحأ ءيش لكوإ» .ثيدحلا عيش مهروجأ

 اهيف ركذي يلا مح < أرق ْنَمو «هل ًاروفغم حبصأ ٍةليل يف سي أرق ْنَمه : : هلع هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ ٌثعمس :لاق نسحلا نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىور سي ةروس

 .(هل َرَفَع لجو رع هللا وجو ءاغتبا ٍةليل يف سي أرق ْنَم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع هحيحص يف َناّبج نبا ىورو .دّيج هدانسإو «هل ًاروفغم حبصأ ناَتّدلا
 /ه جا ريثك نبا|

 تمعن :اولاق «؟دجسملا برق اولقتنت نأ نوديرت مكنأ ينغلب يّنإ» :مهل لاقف هلع هللا لوسر كلذ غلبف «دجسملا برق اولقتني نأ اودارأ ةملس ينب نأ دمحأ مامإلا ىور :ةيآلا



 كموقل «مهلإ دمحماي «ٌبرضاوإل
 ْذِإ ةيرقلا باحصأ ًالفم# َكوُبَّدك نيذلا
 ةيكاطنأ ةنيدم يهو ٠ ,4نوُلسرملا اهءاج

 4اَمُه وُبَّدكف نينثا ميل انلسرأ ْذِإظ :4
 امهانيوق 4«ثلاثب انْرَرَعَقِط بيذكتلاب امهوُرَداب

 4الاقفإ» «ثلاث لوسرب امهّرزأ انددشو

 نم «نوُلَسِرُم مكيلإ انإإ» :ةيرقلا كلت لهأل
 هدحو هتدابعب عرمأي مكقلخ يذلا مكبر

 مالسلا هيلع حتيسملا َلْسَر اوناكو .هل كيرش ال

 ٌرشب الإ متنأام اولاق# ١: © ةيكاطنأ لهأ ىلإ

 ول ؟رشب متنأو مكيلإ ي يجو نيكف 4انأشم
 ُيمحرلا لزنأاموإط ةكئالم متنكل ًالسر متتك
 مهتباجأف «نوُبِذكَت الإ متنأ نإ ءيبش نم
 مكيلإ انإ ُملعي ابر اولاقإ : ١5 :لسرلا

 ءاّنِم َمقتنال هيلع ةبذك انك ولف (َنوُلَسْرْمل

 نوكت نمل نوملعتسو مكيلع انرصنيس هّنكلو
 غالببلا الإ انيلعامو# /١1: راّدلا ةبقاع

 هب انلسرأام مكغّلبن نأ انيلع امّنِإ نيبملا
 لاق «مكب انريطت انإ اولاقط ١8: مكيلإ

 يف ًاريخ مكهوجو ىلع ّرث مل :مهل ةيرقلا لهأ
 متشلاب «مكتمجزنل اوُهتنت مل ْنِئلظ ءانشيع
 «ملأ ٌباذع اتم مكتسميلوإ» «ةراجحلاو
 1١8: :مهلسر مهل تلاقف «ةديدش ةبوقع

 نئأ» مكياع د دودرم «مكعم مرئاطإل

 انأ لجأ نم «نوُقِرْسُم موق منأ لب متركُذ
 ةدابعلا صالخإ و هللا ديحوتب مانرمأو مانّركذ

 ءانوُكّددبتو انومتدعوت مالكلا اذهب انومتلباق هل

 :؟١ (مرفك يف) نوفرسسم موق متنأ لب

 © َنوُلَسَرْمْلا اه َءاَجذِإٍةيَرَفْلاَب حم اَّمَم دمتِ درْضَأَو
 يأ راق تِلاَكبرَمفاَمهوَدَكَف نبين يكد
 َلَرَنأَم اصمت رس امأول ان(7) َنوُلَس رم مَ

 ئلمَياَرولاَ (ه) َنوبْحَتاَلِإ رس دهم وسل
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 رك لست ويلا © 2 7 مِيلأُبا اَدَعاَتْم

 ملص مَ اجو 9 وفرتش وفشل لب
 وعيش( 0 داو وقلي َلاَق عسي

 52 ا مو 0) َنوُدَمَمَم ثان ئكتتجأ

 نإ ديلا هن نيد 07 َوُعَحَهْيلِإَو فَرَطَف

 راكب مهتم ف نضر شيت نذر
 ثننماءتِفإ © ٍنببمِركَصِعَل 0

 ىو َتِكَبلثَدَئلل ل خدني ن 0 وُحمْسَأَف م

 (© َنِهركشْلاَن م نَكَعَحَو قررا 0
 فق

 «ىعسي لجر ٍةديدملا ىّصقأ نم ًءاجوإل
 غالبإ ىلع 4ًارجأ مكلأسيال نم اوُعبتاط 0 ٍمهوُنَأ نيذلا لسرلا عابتا ىلع هموق ضحي 4نيِلَسرملا اوعبتا موقاي لاقإ» هموق نم مهّرصنيل

 ةدابعلا صالخخإ نم ينعنميامو عيرطف يذلا ُدّبعأال ّيِلاموإ» :737 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع نم هيلإ | مكنوعدي ايف «نوُدَتْهُم مهوؤ» ةلاسرلا

 ٍنذرُي نإ ؛عيرقتو خيبوتو اكن | ُماهفتسا ؟4دهآ هِنوُد نم ٌذختأأ» : ف مكلامعأ ىلع مكيزاجُيف داعملا موي (نوُعَجرت هيلإوإط ينقلخ يذل

 ءوسب يندارأ ول ىلاعت هللا نإ ًائيش رمألا نم نوكلمبال هنود نم اهنوُدُبعت يتلا ةهآلا هذه 4َنوُذِقَُي الو ًائيش مهئعافش يتع نغنال ٌرْصب نمر

 ةهلآ اهثذحتا نإ (نيبُم ٍلالض يِفَل اذإ ينإ» : ؟ 4 هيف انأ امم يتتوُذقنيالو هعنمالو كلذ عفد كلمت ال مانصألا هذهو يره الإ هل فشاك الفإل

 هيلع اوُيُتو كلذ لاق اًملف « «مكتعبتاو مكبرب ُثنمآ ين :يّبر دنع يل اودهشتل يلوق اوُعمساف «نوُعَمْساَف مكُبرب ُثنمآ ينإإ» : ؟8 هللا نوُد نم

 امبإ» :؟7 4نوملعي يموق تيلاي لاقإل ّباوثلا ىأر اًملف ءابيف قزرُي وهف اهلخدف ةّنجلا لخدا :هل هللا لاق 4ةئحلا .لخأا ليِقإ : 7 ةولتقف

 اوغبتا موقايإط :هلوقب هتايح يف ُةّموق حصن :سابع نبا لاق .هللا ةمارك نم َنّياع امب ٌملعي نأ ىَنَت «نيمّركملا نم ينلعجو يّبر يل رفع
 نم يل لصحام ىلع اوعلطا ول ِمِهّنَأ :ٌةُدوصقمو «©نيمّركملا نم ينلعجو ير يب ٌرفغ امب نوملعي يموق َتيلايإط :هلوق يف هتامب دعبو «4نيلسرملا
 .هموق ةياده ىلع ًاصيرح ناك دقلف ؛هنع يضرو هللا همحرف «لسرلا عابتا ىلإ كلذ مُهَداَمَل ميعتلاو ءازجلاو باوثلا

 /ه786/7ج ريثك نبا/ .ملسم هاورو 5 راثا ْبَتْكُت م رايد كراثا ٌبَكُت ىرايد ةملس ينباي» :ِهلْظم لاقف «كلذ اندرأ دق هللا لوسراي



 سانجم نم هداعب نم هموق ىلع اهلزنأ مول 0 تسلا
 هنأ ىلاعت ربخي د 4 نيِلزْنُم اًتكامو ءامسلا نم 5 رع

 كرابت هنم ًابضغ ِهاّيِإ مهلتق دعب هموق نم مقتل اًمَوِءَمَّسلاَن م رنج نم وِرََبْنم ِهِموَقَلعالْرْنأآ امو #

 ىلإ مهاّيِإ هكالهإ يف جاتحاام هّنأو «ىلاعتو رمد عملا د 2

 نم رسيأ ناك رمألا لب عاهسلا نم دنج لازنإ َنودكَحمهاَذِإَف دوسي نا ماُك

 ٌةدحاو ٌةحيص الإ ثناك نإ :38 كلذ سا رس جو سس عل سا
 ٌلهأ ىلاعت هللا كلهأف «(نوُدِماخ مه اذإف هيون كهل اوُسرْنُم مِهِيَأَي اَمِداَبعْلأ لع رحتي ه0 الاسك م : ا 6

 كدة هما ىلا امم . وعجم 1

 ٌةَرْسحاي» :" ٠ ةيقاب مهنم َقبي ملف «ةيكاطنا نورشْلا 2 د 1 هع
 نم ثعيضام ىلع دابعلا لبواي اعلا ىلع 1000 1 1

 ن:06 «نولوعسي هب اك الإ لوم هس ا 00 و ف وا ك6 هلم هه حا 2

 ريت تنادلانلا عمو
 : ىلاعت لاق مث ,ٌّقحلا نم هب لسرأام نوُدححيو

 نورقلا ني مهلبق اتكلهأ م اَْرَي ملأ ١*: ليك نْمِتَّنَح جاَهيِف انْلَعَحو 0
 كلهأ نمب اوني ملأ 4نوُعجريال مييلإ مهنأ 07

 نكي م: فيك لسرلل نيبّذكملا نم مهلبق هلا هر وأو كأي[ نوي ضانجَصَو سن

 نإوإل دف ةعجرالو ةّرك ايندلا هذه ىلإ مه ل و 2 ا
 و وحبس ركحتمالفأمهي ديا هتلمعام
 مألا عيمج نأ «نورضحُم انيدل ٌعيمج ال لك كلَ رى 00 ف 0 2

 ةمايقلا موي باسحلل رّضحّتس ةيتآلاو ةيضاملا ده وسلاما الاكل

 ةياوؤ» :#"# مهلامعأب مهيزاجُيف هللا يدي نيب دود 8 هدو
 هتردقو عئاصلا ٍدوُجُو ىلع مهل ةلالد 4م َراَيلَأَدَنِم هن حلَضْلَتْلامَم ] هَياَءو ايو َنوُمَلَصَياَلاَمِمَو

 هَل ضرألا)» «قوملا هئايحإو ةّماتلا

 ىلاعت هللا لزنأ «اهانييحأإل ءاهيف تابنال اهَلِرَمَتْسُمِل كجسْمَّقلَأَو 2 َنوُمِلظُم مهاد ذِإ
 هه

 جوز لك نم ثكبنأو ٌتَبَرو تزتها ءاملا اهيلع ٌحَرَسْةَكردَقَرمكلاو 9 ياعليم دَقَمَكِلَد

 انجرخأو اهاتييخأ)» :ىلاعت لاق اذهلو «جيبب

 مه ًاقزر انلعج 4نولكأي هسف اّبح اهنم َكرذَت نأ اطىتبنت 6 ُسمَّشلَا ال (©) ٍرِرَْلاِن وجيل كام
 نم ٍتاّنج ابيف انلعجوإ» :"4 مهماعنألو اس و
 «دويُعلا نم اهيف 5 باصأو ليت 49 وختم قا فكريا َناَسْوَبا الورق

 نوجاتحي ةنكمأ يف ةحراس ًاراهنأ اهيف انلعج
 ىلاعت ّنتما ال (هرش نم اولكأيلإ» :"ه اهيلإ

 مهّدكالو مهيعسبال ىلاعت هللا ةمحر نم الإ هلك كاذامو 4« مه.ديأ ةثلمعاموإ» ءاهفانصأو اهعّونتو راقلا ركذب َفِطَع ءمهل عورزلا داجيإب هفلخ ىلع

 جاوزألا قلخ يذلا َناحبسإلل :"5 ىّصحئالو ّدعتال يتلا معنلا نم مهلع هب معنأام ىلع هنوركشي الهف «(نوركشي الفأل مهتوقو مهوحبالو

 لاق ام اهتوفرعيال ىتش ٍتاقولخم نم «نوملعيال اًمِموإ «أو ًاركذ مهلعجف «مهسفنأ نموإ» تابنو رامثو عورز نم «ضرألا تبت ام اهلك

 هتردق ىلع ةّلآلدلا نمو «نوُمِلظُم مه اذإف ٌراهلا هنم خلسن ليللا مه ةياوط و «نوُركذت مكلعل نيجوز انقلخ ءيش لك نيو :ىلاعت

 © ملعلا زيزعلا ٌريدقت كلذ اه ٌرقتسمل يرحب سمشلاو)» درو 4 هبلطي ٌراهلا َليْللا يشيل نابقاعتي امهلعجو ءراهنلاو ليلا قلخن ىلاعت

 رخآ ريس ريسي  هانلعج لزانم ُةانْرَّدق رمقلاو» ةرخأ ةودعتال ,لجألو اهتقول ريست يهف «ةمايقلا موي وهو اهريس ىهتتم وها :اهرقتسمب دارملا

 ةعبارلا ةليللا يف ٌةَرون لماكتي ىتح عفتريو دادزي مث رونلا ليلق ًاليكض رهشلا نم ةليل لّوَأ يف علطي لزانم ىلاعت ُهَرَّدقف «روهشلا ّيِصُم ىلع هب ُلدَعسُي

 َكرذت نأ اهل يغبني سمشلاال :4 ٠ ىتحنا اذإ سبايلا ٍقْذِعلاك #«ميدقلا نوُجْرْعلاك داع ىتحإ» ربشلا رخآ ىلإ صقنلا يف عرشي مث «ةرشع

 امهنم لك لب ءرابتلاو ليللا نيب ةرتفال :يأ «رخآلا نم امهُدحأ خلسُي «نيئيئح نابلطُي «راهتلا ئباس ليللاالوإ» ُهّدحو دعيال اهنم لك «رمقلا

 .ءامسلا ِكَلَف يف نورودي «4نوُحبسي ِكَْلَق يف لكو#» ءرخآلا بقعي

 كآ

 :لاقف مهلطاب مهملع ىلاعت هللا ّدرف ءابيف اوناك م ايندلا ىلإ نودوعي مبمأ مهنم ًالهج نودقتعي مهو ءرودلاب نولوقي «ىبحنو ٌتومن اًنتايح الإ يه نإ :نويرهدلا لاق "9 :ةيآآلا
 .«نوعجريال مهملإ مهّنَأ نورقلا نم مهلبق انكلهأ ك اوري ْملَوُأظ



 ِكْلْقلا يف مهتيَرُذ انلمح انأ مهل ٌةياوإ» ١
 ىلاعت هتردق ىلع ًاضيأ مهل ةلآلَدَو 4ٍنوُحْشملا
 نم ةءولمملا نفسلا لمحيل ٌرخبلا هريخست

 :47 مدا ينب ةّيرذ عم تاناويحلاو ةعتمألا
 ينعي «توثكريام هلشم نم مه انقلخوو

 الع نولمحت لا نكس اهإف «لبإلا كلذ

 :ينعي (مُهفرعن أَشن نإوإط :45 اهنوُبكريو
 يذلا

 «نوُذَقنُي مهالوإل هيف يف مه امم مهل ثيغُم

 اذهو «انم ةمحر الإإل :44 مهباصأ امم
 مريسن انتمحر ب نكلو :هريدقت عطقنم ًءانثتسا

 ءىّمسُم لجأ ىلإ مكملسنو رحبلاو ربلا يف
 ىلإ «نيج ىلإ ًاعاتموإل :ىلاعت لاق اذهلو
 اذإوإ» :4 © لجو ّرع هللا دنع مولعم تقو

 «مكفلخامو مكيديأ َنيبام وقتا ُمُهَل لِ
 هللا لعل يَنوُمَحْرت مكلعلإ» بونذلا نم
 ؛هباذع نم مكتمْويو مكمحري كلذ مكئاقتاب

 لب كلذ ىلإ نوبيجُيال مهّنَأ :مالكلا ريدقتو

 :ىلاعت هلوقب كلذ نع ىفتكاو هنع نوضرعُي
 «مهتر ٍتايآ نم ةيآ نم مهيتاتاموإ» 5

 امنع اوناك الإ لسرلا قدصو ديحوتلا ىلع
 نوغعفتني الو اهنولبقيالو اهنوُلمأتيال «نيضرعم
 مكقزر ان اوُقِفنأ مه ليق اذإوإ» :غ1ا/ اهب

 ىلع هللا مهقزر ام قافنإلاب اوُرِمأ اذإو هللا
 نيذلل اورفك نيذلا لاقإ» جيواحماو ءارقفلا

 قافنإلاب نينمّؤملا نم مهرمأ نمل اولاق «اونمآ
 ول نم مهطنأإ» :هب مهرمأ ايف محل نيججاح
 انومئرمأ نيذلا ءالؤه «همعطأ هللا ٌءاشي
 «هقزر نم مهانغأل هللا ًءاش ول مهملع قافنالاب

 ةعاسلا مايقل ًاداعبتسا ؟4عولا اذه ىتم نوُلوقيوإل : 4م كاذب انل مرمأ يف 4نيبُم لالض يف الإ مُشنأ ْنإإ» مهيف ىلاعت هللا ةئيشم قفاون ٌنحنف
 مهوزل عّرفلا ةخفن :ةحيصلا «مهّذخأت ًةَدحاو ةحيص الإ نورظتنيام «نوُرظنيام» : 48 :ىلاعت هللا لاق «نيقداص متلك نإ

 الإ ضرألا هجو يلع ىقييالف ةخفن روصلا يف خفنف ليفارسإ لجو ّرع هللا رم ْذِإ ! كلذك مهني ايف مجداع ىلع نوٌرجاشتيو نومصتخي 4 نوُمّصِخي

 8٠: :ىلاعت لاق اذهو ,ةمايقلا رشحم ىلإ ساّتلا قاسي مث ءءامسلا لبق نم ٌتوصلا ٌعّمستي

 م :مهلك ءايحألا اب توقن يتلا قمصلا ةخين اذه دعب نوكب مث 4نوكجري مهلهأ ىلإ الوإ) كلذ نم ممل نأل (ةيصؤت نوقيطتسيالف)

 روبقلا نم مايقلا ةخفن يهو ةثلاثلا ةخفنلا يه هذه (نوُليسي مهّبر ىلإ ثادجألا نم مه اذإف ٍروّصلا يف حنو ١© ثعبلا ةخفن كلذ دعب

 ؟اندقرم نم انثعب نَم :نولوقي كلذلف ثعبلا لبق ةمون نوماني ُكانِدَقْرَم نم انعب نَم انليواي اولاقإ» : [ًاعيرس نوشمي :يأ] «نوليسيإ»

 امّنإ | ؟نورضحم انيدل ٌعيمج مه اذإف ٌةدحاو ًةحيص الإ تناك نإ : ه7 4نولسرملا قدصو ُنمحرلا َدَعَوام اذهإ» :نونمّوملاو ةكئالملا مميجُيو

 اهلمع نم «ًأائيش سفن ُملظنال مويلافإ» :©4 ةيآلا # نوبيجتستف موعدي موي :ىلاعت لاق 5 «ءنورضحم عيمجلا اذإف ًادحاو ًارمأ مهّرمأن

  قنعلا ةحفص يهو تيل عفرو اتيل ىغصأ

 .4نولمعت ميكام الإ نورخنالوإ»

 وأ ًاموي دارملا نب مزجأ نأ يأ] ٌتيبأ :لاق ؟أاموي نوعبرأ !ةريره ابأاي :اولاق «نوعبرأ نيتخفنلا نيبام» 20 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع هحيحص يف ملسم ىور ١ :ةيآلا

 ادحاو امظع الإ ؛لبي الإ ءيبش ناسنالا نم سيلو .ُلَقَبلا تبني اك نوتبنيف ًّءام ءامسلا نم هللا لتي مث» :لاق «ُثيبأ :اولاق ؟ةنس نوعبرأ :اولاق «ٌُثيبَأ :لاق ؟ارهش نوعبرأ :اولاق [ةنس وأ أربش

 الف مه ْخيِرَص الفإ» نفسلا ين
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 َنيِقدصْوْسكَن ادعوا ولأ اذه َقَمَنولوفيو ال ِنيِصِللَص
 مو ام مع رب هل سس رس 00

 توجو مهدي !نوميام 2

 69 تب كروعجتب م مَ او ةَيِصْو'ن نوعي الف ()

 توني ترام أاَنيِمُهاَدِإَف روُصلاف حقو

 ميدان ياسِْساكيرإ لنا
 ةحبصال !تاكح نإ ام تولسرمْلاَقَدَصَو

 ./؟56© مقر ملسم حيحص .(ةمايقلا موي ٌقلخلا ٌبكَرُي هنمو [بلصلا لفسأ يف يذلا مظعلا يأ] بنذلا ُبَبَع وهو



 ٍلْغش يف مويلا ةنْلا باحصأ ّنإإ» :هو
 موي مهّنأ ةّنحلا لهأ نع ىلاعت ربخُي «نوُهكاف

 ذءلا زوفلاو ميعنلا د مه امب ةمايق هو ثا و مج ب حس 44 1 مسا هس[ هس سس ْدَأَن
 مظعلا زوفلاو ميعتلا نم هيف مه امب ةمايقلا خلافا كتف نزول ةئل انكم

 «مهجاوزأو مُه» :07 هب نوُبَجْعُم نوُحرف
 راجشألا لالظ 4ٍِلَالِظ .يفإ» مهلئالح موك يد (5) 1 نكت ابآرلال

 اك

 يف
 مهدحأ ْنِإ] ؛ ««نوئكَتُم كئارألا ىلعإ» 7

 هّلَمالو اهلميال ةنس نيعبس ءارُوَحلا قناعيل د ن0 رحت مكس و أَم
 ابيف مهول هاب [ًاركب اهدجو اهاتأ املكو ا لمد بيم َهعألأ# 0 نوم و رجم م

 «نوغديام مفوزت اهعاونأ تل «ةهكاف مو 0 هَ 2 9
 ذالملا فانصأ عيمج نم اوُدَجَو اوبلط امهم ا 69 نيمو دحر منِإّند 01 لأول يع :

 هّنإف «محر ٌبر نم ًالوق ٌمالسإل : 520 . م 1 نأ و( م * <
 سبعا دلل لما لع ولم لام يك اوجكصَلَصأ قلك ميس طريه

 لاق ىلاعت مهيلع فرشأ اذإو «4مالس ُهئوقلي فا 2 كي َ د 0
 :للاعت هلوق كلذفا «ةّنحلا لهأأي مكيلع مالسلا

 ىلاعت رخُي نورا اه مويلا اوُزاتماو هع 87 مك 2
 مهّنَأ ةمايقلا موي رافكلا لاح هيلإ لوؤي اًمع اناا, 0 ع

 لاق ا؟ ,مهفقوم يف نينمؤملا نع نوُرِّيِمُي 0

 نيذلل لوقت م ًاعيمج مهر موبوإ» :لاعت هع 522

 نأ مدآ ينباي مكيلإ ذّهغأ ملأ ٠٠ د د
 اذه «نيبُم ٌودع مكل هّنِإ ٌناطيشلا اوديعتال توعجت الواي 00 اكمل

 اوعاطأ نيذلا ةرفكلل ىلاعت هللا نم ٌعيرقت 4 © وميديا سكت 206 49

 نمحرلا اوصعو ؛نيبم مهل ٌودع وهو ناطيشلا رو 0 رت سف هدو ءا جو هلل ا 7 أ

 51١: :ىلاعت لاق اذهلو ,مهقزرو مهقلخ يذلا نيبم نأ عرفو ِداَلِإَوُه نإ هَل ىَياَمَوَرْعَمْل ُهَسَمَلَعاَمَو

 دق «مقتسم طارص اذه ينوُدبعا ٍنأوإ 6 كَل دع ا م 2

 طارصلا وه اذهو يتدابعب ايندلا راد يف مكترمأ كو َكَعْلَوَمل قرا < ناكر ()
 :ىلاعت لاق اذهلو ءناطيشلا متعبتاف ميقتسملا 64

 «ًاريثك ًالبج مكنم لضأ دقلوإ
 هذهؤط :57 !؟ناطيشلا عابتا ىلإ مكلودعو هتدابع نم هب مرمأ ايف مكبر ةفلاخ يف ٌلقع مكل ناك امفأ 4نوُلقعت اونوكت مقل ريثكلا قلخلا
 [ 4نورفكت متنك اهب َمويلا اهوَلْضاإل : :5 4 ًاخيبوتو ًاعيرقت اذه مهل لاقي «مهومتبذكف ٌلسرلا مكترّذح يتلا هذه «نودعْؤت منك يتلا ُمتهج
 مهّلجرأ دهشتو مهيدي أ انماكتو مههاوفأ ىلع من مويلا)» : 16 «نوُبَدكت اهب متنك يتلا ٌراَنلا وذه اعد منهج ران ىلإ َنوُعَدُي مويإ» :ىلاعت لاق

 قطنتسيو مههاوفأ ىلع هللا مخيف هولعفام نوفلحيو ايندلا يف هومرتجاام نوركني نيح ةمايقلا موي نيقفانملاو رافكلا لاح اذه 4نولمعي اوناك امب

 ًايمع مهلعجف مهنيعأ ىلع سمطل هللا ءاش ول «نوُرِصُي ىنأف طارصلا اوُقبَتساف مهنيعأ ىلع انسمطل ًءاشن ولوإ» 5 تلمع امب مهحراوج
 ىلإ «ًايرطُم اوعاطتسا امفإ» [ةقلخلا رايغت خسملاو] ةراجح مهانلعجل « مهتناكم ىلع ٍ مهاتخسمل ءاشن ولو# :51/ ّقحلا نورصبيال «نودّدرتي

 ّدُر ُهُرمُع لاط املك « قلخلا ف ةسكدل ُةْرُمَع د نموإ» : 1/8 نورخأتيالو نوُمّدقتيال ًادحاو ًالاح نومزلي لب ,«ءارولا ىلإ « نوغعج ريالوإ» مامألا

 «هل يغبنيامو ٌرْغشلا ُاملعاموإ» : "59 رارقتساو ماود راذال لاقتناو لاوز راد رادلا هذه نأب نوركفتي 4 وُلقعي الفأإ» ةّوَقلا دعب فعضلا ىلإ

 َرِنْيِلإم :/ ٠١ لج حضاو نارق الإ هانملع يذلا اذهام 4نيبم نآرقو ٌركذ الإ وه نإ هل حلصيامو «هتلبج < هيضتقتالو هنسحيالف هعبط يف وهام

 .نيرفاكلا ىلع ةجبحو «نينمؤملل ةمحر وه 4نيرفاكلا ىلع ٌلوقلا ّقحَيوإل «ةريصبلا رينتسم بلقلا ّيح وه نم 4ّيح ناك نم

 ماعطلا تالضف جرخت يأ] ٌءاَشَج كلذ مهماعط نكلو «نولوُبيالو ءنوطختميالو «نوطّرغتيالو «نوبرشيو اهيف ةّنحا لهأ لكأي» : لع لل لوسر لاق :لاق رباج نع هال :ةيآلا

 ./8١17/نيح اصلا ضاير/ملسم هاور (سْمّنلا نومهلُي اك «ريبكتلاو حيبستلا نوُمَهلُي ءكسملا حْشَرَك [يشجعتلاب



 تلمع ام مهل انقلخ انأ اوّرَي ْمَلَوْأطل ١
 ىلع هب معنأام ىلاعت ركذي «ًاماعنأ اتيديأ
 مهفإ» مهل اه يتلا ماعنألا هذه نم هقلنخ
 اَاْلُلَدو :177 مهتم عنتمتال «نوككلام اه
 اهنمفإل مه ةداقنم ةليلذ اهانلعج 4 مه

 رافسألا يف نوبكريام اهم «مهُيوكَر

 «نولُكأي اهنموإ» ,لاقثألا اهلع نولمحيو

2-5000 1 

 انه ْمُهفاَم منَ اميري تاع 0

 07 َنوُكاياَهتمَومَم راهم مطاعم
 هع

 00 اوال 2 روني داك شموع سيف
 2 9 تيس ها هلال 0 مههوإب :1* [اهمحل نم اولكأف] اورحن اوؤاش نإ
 212 00000 اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم 4ٌعفانم اهيف

 ٌنَكَض إلا أ 0 و كد 04 ؟يغ 0 : لَو  تاعبام ةّير 1 كلذ قلاخ نودحويالفأ «نوركشيالفأ

 «َنوُرَصنُي مهّلعل ٌةهآ هللا ٍنوُد نم اوُدحتاوإ»
 مهذاختا يف نيكرشملا ىلع هللا نم ٌراكنإ اذه

 مهّرصتت نأ كلذب نوتبي هلا عم للا دادنألا
 :!/ه :ىلاعت هللا لاق «ىفلُر هللا ىلإ مهبرقتو

 ىلع ةهلآلا ردقتال «مهّرصن نوعيطتسيالا»
 كلذ نم فعضأ يه لب اهيدباع رصن

 و سح

 نيو 0 وو ب سر سد 0010

 0 4 ةيئوت لا خا نمل لكمال

 < لحيه لَو 525 َىََِأ اًبيِحن لَ

 متن 2 اَائِرَصْحَنْلار َجَّشاَنيلَلَعَج ىلا 9

 َضْرَألاَو ب وعَصلاَقلح لاَ يلو مف َوُدفْب هني 20ج يس ع ينج
 لدأو مهنزح يف غلبأ كلذ نوكيل اهيدباع ٌمِيِلَعَ اووي هلم نات كروت ماسح دنع ةرضش ةماسقلا موي ةعومجم

 َكنَزْحيالفإل :5 ةجحلا ةماقإ يف مهيلع
 تو

 مج ب اس يش د ري تلو سي - 200007 انإ» «هللاب مهرفكو كل مهيذكت 4 مهرق

 00 2 تت يدل تدفع : عيمج ملعن نحن نوُبِلعْامو َنوُرِسُيام ُملعن
 لع مهلماعتو مهفصو مهيزجنسو هيف مهام
 ليج مهلامعأ نم نودقفيال وب كلذ

 نولمعي اوناكام عيمج مهيلع ضرعنو ؛ ءاريقحالو

 نم ٌةانقلخ انأ ناسنإلا َرَي ْمَلَوأط :ا/
 يذلاف «نيهَم ءام نم ٍةَلالَس نم ناسنإلا ّقلخ 0 هللا ْنإَف ؛ةداعالا ىلع ءدبلاب ثعبلا ركنأ نم لدتسي مَلَوأ يأ ؟4 نيه مِصْح وه اذإف ةفطن

 ؟©ممَر يهو ماظعلا يبحُي نم لاق ةقلخ يبسنوإ» ركنملا ناسنالا الفم انل برضوإل :/4 هتوم دعب هتداعإ ىلع ٌرداق ةفطنلا هذه نم هقلخ

 فيك :يأ] «ملع ,قلخ ّلكب وهوة ٍةَرَم لّوأ اهأشنأ يذلا ابحي لق :/ :ىلاعت هللا لاق «ةميمرلا ماظعلاو داسجألل ىلاعت هللا ةداعإ دعبتسا

 لاك ىلع ىلاعت ن] هنعي نأ ىلع ٌرداق رجشلا نم راثلا هذه جرخأ يذلا 4أران رضخألا ا 3 [ديعُيو ءىدبي

 قلخي نأ ىلع رواق ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا َسيلَوأ 79 4نوذقو هنم من اذإف)ل ءامهنيب نم رم كالا دلوتف رخآلاب ام هّدحأ حدقُ

 ءايشألا هذه قلخب داسجألا ةداعإ ىلع لالدتسالا ىلإ ًادشرم «اهيفامو ضرألاو اهيف امب تاومسلا قلخ يف ةميظعلا هتردق ىلع ىلاعت هن ؟4مُهَلنِم

 ««ريدق ءيش لك ىلع هّنِإ لب ؟قوملا يحي نأ ىلع رداقب َنهقلخج يعي ملو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوَرَي لَو :ىلاعت لاق (ةميظعلا

 جاتحيال ًادحاو ًارمأ ءيشلاب رمأي امّنِإ :يأ «نوكيف ْنك هل َلوقي نأ ائيش ةارأ اذإ ُهر رْمأ امنإإو : م١ «ملعلا قالخلا وهو ىلبإل :انهه ىلاعت لاقو

 تاومسلا ُديلاقم هديب يذلا مويقلا يحلل ء ِءوّسلا نم ةئربتو سيدقتو ٌةيزنت #ءيش لك ٌُتوكلم ِهِدَي ب يذلا ٌناحبسفإ : 87 ديكأتو راركت ىلإ

 . هلمعب لماع لك يزاجُيف (َنوُعَجْرُت هيلإوإ ضرألاو

 .يلئاسنلا هاورو «لئامشلا يف يذمرتلا هاور ؛ةمظعلاو ايربكلاو توكلملاو توربجلا يذ ناحبس» :هدوجس يف هُم هللا لوسر ءاعد نم م :ةيآلا
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 نارقلاو باتكلاب نوُكيي ةكئالملا يه ؛ًاركذ
 مكهإ ْنِإ8 :4 سانلا ىلإ هللا دنع نم
 ٍتاومسلا ٌبرإ :© وه الإ هلإال (ٌدحاول

 ٌبروإ تاقولخما نم «امهنيبامو ضرألاو
 هريخستب قلخلا يف فّرصتملا وه «قراشملا

 برغمو قرشم مؤي لكل لعج ثيح] هيف ام
 .ءامسلا اتْيز انإإ» :5 [ةنسلا مايأ ددع ىلع

 بقي «نيرظانلل «بكاوكلا ةتيزب ايندلا
 ا ؛ضرألا لهأل ءيضُتف ءامسلا ٌمْرُج اهُؤْوُض

 حيباصمب ايندلا ءامسلا اني دقلوإ» ىلاعت لاق
 انلعج دقلوإ» :46نيطايشلل ًاموُجُر اهانلعجو

 :1 4نيرطانلل اهاتيزو ًاجوُرُب ءامسلا يف
 لك نم#» ًاظفح اهانظفح «ًاظفجوإ»
 يذلا يتاعلا دّرمتملا ينعي «ِدِرام ناطيش

 ءاللا ىلإ ن وُفتسالِ :8 عمسلا قرتسي
 يهو يلعألا الملا ىلإ نوُعّمسي الثل «ىلعألا
 امب اوُمَلكت اذإ ةكئالملا نم اهيف نمو تاومسلا

 نمل نومري «نوفدقُيوإ» «ىلاعت هللا هيِحوُي

 ءامسلا نودصقي ةهج لك نم «بناج لك
 هب :نورحدُي ًامجر ؛ًاروُحُدظ :4 اهم

 ٌباذع مهوإ» كلذ ىلإ لوصولا نم نوُعَتمُيو
 نَم الإ» : ١١ ةرخآلا 3 م «بصار

<2 6 
4 3 20 

 تاهش هميأفإ هتحت يذلا ىلإ اهيقليف ءامسلا

 لسف #مهتفتشافإ» ١١: هقرحيف «ٌبقاث

 قزتلي يذلا دّيجلا 4بزآل ٍنيِط نم مهانقلخ انإإ» ؟امهنيبامو ضرألاو تاومسلا نم «انقلخ ْنَم مأ ًاقلخ ٌُدشأ م مهل ثعبلل نيركنملا ءالؤم

 اذإو» : ١ نوئزهتسي «4(نوُرَك سيول هللا ريخأ امب نقوم تنأو ثعبلل نيركدملا ءالؤه بيذكت نم دمحعاي 4َتبجع لب : ١ 7 ضعبب ةّضعب

 ©١8: نوئريتسي «نورخستسيول كلذ ىلع ًةحضاو ٌةَلَألَد 4ةيآ اوَأَ اذإوإل: ١ 4 نوعفتنيال نارقلاب اوظِعَو اذإ :يأ] «نوركذيال او

 انؤاباوأإ» : ١١7 ؟:4نونوُعبمل ان ًاماظعو ًابارت اًتكو ان اذئأإ» ١5: نيبم ٌرحس الإ هب تعج يذلا اذه نإ نيم ٌرْخِس الإ اذه ْنِإ اولاقوإب

 يه امنإفإ : ١ 4 نورس منأو ةمايقلا مو نوبت مسن دمحماي مه ف (وُرخاَد منو مسعن لق ١ ب نوبتكيو كلذ نوث تسب وللا
 ةمايقلا موي لاوهأ ىلإ نورظني هيدي نيب ٌمايق مُه اذإف ةدحاو ةوعد مهوعدي لجو ّزع هللا نم دحاو ٌرمأ وه امّنإف «نورظني مُه اذاف ةدحاو ةرجز

 لصفلا موي اذهإل : 5١ :ةكئالملا مط لوقتف مدنلا لك نومدنيف «مهسفنأل نيملاظ اوناك مهنأب نوفرتعي 4نيّدلا موي اذه اليو اولاقوإ»

 «مهاثمأو مههابشأ 4 مهجاوزأو اوملظ نيذلا اور :ىلاعت لاق خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع اذه مهل لاقي «نوُبّذكت هب متلك يذلا

 طارص ىلإ مهوُدهافإ» دادنألاو مانصألا نم هللا ِنوُد نمإل : 7 مهعم رشحُت ادنألا ن نم «4نوُدبعي اوناكامو) [اذكهو] ةانزلا عم ةانزلاف

 .مهلامعأ نع :يأ] 4نولوؤسم مهْنإ مهوُفِقوإ» :7 4 مّنهج قيرط ىلإ مهوُدشرأ م

 هءاج هدعقم دصق اذإ ناطيشلا لعج هيي هللا لوسر ثعَب اًملف «يحولا نوعمتسي اوناكف :لاق «ءامسلا :يف دعاقم نيطايشلل ناك :لاق سابع نبا نع ريرج نبا ىور 5 :ةيآلا

 .ةلخن بج نيب ىلصي مق يع هللا لوسر اذإف هدونج ثعبف :لاق ّسَدَح رمأ ْنِم آلإ وهام :لاقف هللا هنعل سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف :لاق «هقرحي ىتح هئطخُي ملف بابش

 /؟/ + ج ريثك نباأ



 اذه مهل لاقُي ؟6نوٌرضانتال مكلامإ» ©

 مه ليف :*6 خيوتلاو عيرقتلا لسيبس ىلع
 هللا رمال نوداقنم «نوملسسستسم مويلا

 ,ضعب ىلع مهصعب لبقأوإ» هنوُِاال
 عابتألاو ءاسؤرلا لبقأ :يأ] 4نوُلءاسي
 :8 [هلضأ هلأ يف هعوُيو ًاضعب مشعب لأسي

 متك 4نيمبا نع انوتأت منك مكلإ اولاقإط

 :؟8 ءاّرعأ متكو ءالذأ انك امتأل ادنورهقُت

 لب «نيسؤم اونوكت مل لب اولاقإ
 5 ةلباق ناميإلل ةركنم مكيولق تناك
 نم مكيلع انل ناكاموإل ٠: نايصعلاو

 هيلإ ؟انوعدام ةحص ىلع ٍةَجح نم 4(ناطْلُس

 مكيف ناك لب «نيغاط ًاموق مسك لبط
 انل متبجتسا اذهلف ؛قحلل ةزواجيو نايغط
 9١: ءايبنألا هب مكتءاج يذلا ٌّقحلا متكرتو

 «نوقئاذل اننِإ امّبر ُلوق ابيلع ّقحفإل
 ءاريكلا اذه لوقي ,ةمايقلا موي باذعلل

 م انوعد 45 انيوغأفإ» :"؟ نيفعضتسملل

 ىلإ مانْوَعَدَ «نيواغ نك انإ ةلالضلا ىلإ

 :"#" :ىلاعت هللا لاق ءانل مّتبجتساف هيف نحنام

 «نوكٍر اشم باذعلا يف ٍذسوي مهتإفإ
 كلذك انإإ» :#" 4 هبَسحت لك راّثلا يف عيمجلا
 :" © [نيكرشملا :يأ] «نيمرججاب لعفن

 هلإ ال مهّل َليِق اذإإ ايندلا يف «اوناك مهنإط
 اهولوقي نأ نوربكتسي 4نوُربكتسي ُهللا الإ

 رعاضل انيهآ اوكراتل انئأ نولوُقيوإ» :”5
 اذه لوق نع ائتهلا ةدابع كرتن نحن «نوثج

 هللا ىلص هللا لوسر نوئعي «نونجملا رعاشلا

 مهل ًابيذكت ىلاعت هللا لاق ,ملسو هلاو هيلع

 ْعُسَيمو() وينكس مولأر خب دورس دكا

 © ِنيَِيلأَنَعاَنب ركل كلوا ليم

 ُندطْلُس نيكل امنا تيم 0

 0-2 قمح )دج نيمو مدل
 ويعم ِباَكَمل نرتب

 مل َليِماَدِأ هناك ْمَمِإ ا َنيِمِرِحْمْلاْل عفت َكدَكَنِإ©3
 اَِيهْلاَءاَقَراَت ف تو 1

 ذل هيلا مدت ولامن 6 مقةربت
 هَ مكاماَلإَوَ امو (3) ميلا اٍباَدَعْلآ اوي[

 75 لكسب © هيت مال ©

 َنيِبَعمِ درس لع( ملأ تن ٍتنَجف() ورك موك
 َنيِيِربَّسِي اَوَدآآَصْيب©) ٍنعَمَنِميَكب ملغ ُفاَطي 9

 بق است) تفنن تطال
 6 مكتب 6 1 © تيعِفْرل ا

 5 (©) نأ ةَسيِضْعب
 كلل

 ايف مهقّدص 4نيِلَسرملا َقَدَصو ىلاعت للا ةعرش عيمج يف قحاب ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ينعي ءاج لبإل ضي :مهلع ًاَدرو

 امبالإ :يأر ««نولمعت مثنكام الإ نوزجيئاموإ هيلا «ملألا ب باذعلا اوقئاذل مكنإإ : :88 ةديِدّسلا جهانملاو ةديمحلا تافصلا نم هنع اوربخأ

 نوشقانُيالو ميلألا ٌباذعلا نوُقوُذَي اوُسيل 4نييصلخملا ؛ هللا دابع الإإ : 4٠ :ىلاعت لاقف نييملخما هدابع كلذ نم ىتثتسا مث [كرشلا نم متلمع

 ينعي (مولعم ٌقْزِر مه كئلوأ» : 4١ ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نوزجيو «مهتانيس نع زواجتي لب «باسحلا

 «نيلياقتم ٍرَرُص ىلعإ» :4 4 «معَتلا تانج ينإل :*" نوُمقنيو نوُهفرُيو َنوُمَدَحُي 4 نوُمَرْكُم مهو ةعؤنتم «4هكاَرقإ : 4 7 ةّنجلا يف

 ٍةَدَل ءاضيبإل : 4 5 اهغارفالو اهعاطقنا نوفاخيال ةيراج راهنأ نم رمحج كِنيِعَم ْنِم ٍسأكب مهيلع فاطُيل : 1 ٍضعب افق ىلإ مهّضعب ٌرظنيال

 ابيفالو «مهلوقع لاتغتف ميهف رونا ينعي 4َلْؤَغ اهيفالول 4ا/ كلذ عيمج يف [ةمرحنا] ايندلا رمح فالحب ءاهنولك بّيط اهمعط 4نيبراشلل

 نع اههّرزتفا ةّنحلا رمخ ىللاعت هللا ركذف «لوبو ٌءىبقو ٌعادُصو ٌركُس :لاصح عيرأ اهيف ايندلا رمخو .مهّلوُفُع ُبِهذثال (َنوُفَوُي اهنع مهالواط ٌىذأ
 :48 نيعألا ناسح 4 نيعاج نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظنيال تافيفع «فرزرطلا تاَرِصاَقل [ةئحلا يف :يأز «مهدعوإ : :4/8 لاصخلا هذه

 اوناكامو ايندلا يف اوناك فيكو مهلاوحأ نع «نولأستي ضعب ىلع مهضعب َلبقأف» : 6 يديألا ُهّست م نونصحَم «نوثكم ضني ٌنُهْنأكإ»

 .[يل ٌمزالم قيدص يل ناك :يأ] ,4نيرق يل ناك ينإ مهنم لئاق لاق :0 ١ اهيف نوُناعُي

 الإ هسفنو هلام يتم مصع دقف «هللا الإ هلإ ال لاق ْنَمَف للا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح َساَتلا ُلِئاقأ ْنَأ ترم :هكَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع متاح يلأ نبا ىور 08 :ةيآلا 00
 /ها15ج ريثك نبا|  .«لجو ّرع هللا ىلع ُهباسحو ءاهقحب



 ساعة

 نا : ال0 وم ىف اهو لما ام < خلكم أ أه 111023 4 رو
 قس نيد اسك ِهَّساَتَلاَت (©) رحل
 [َئوماَلإ 7 نيتي 5 انآ )نيت نمت ل

 0 الارق ادكإ#) 6 ندعم ُنَحاَمَوَل ودل
 ةَرَجَس مَ الترس كِلدأ () َبوُلِعَمْلاٍل َمََيَلَماَدعلَدِم رولا ل ته آ# 2و وقدم

 اَجَساهنإ 3 يلة نتفاهم ل

 نيِطْيَشلَش وموت اَهْعَلط 2 يحلل أ رع

 َُهلَنإَ 63 تولثبلا ان اتم وُ اَمَهاَبح انو 5

 69 محلا 1 حلم هَممَنِإَ 67) وحنا
 )ثلا لق( ساما وعلب
 موضات 0 راح هلَمْل صدم

 © َنَدَمْلاَةَبِقبَع قدم َنكَف يك رظنأف ) نرذنُم
 ووو دسم

 0 ١ تصفه َداَبعاَلِإ

 67) ىطعلاٍ كلا أ ترمُوإْحَأَو هنتي 9 َنوُبِْمْل

1: 

 َتنأأ (نيِقُدَصْلا َنِمَل َكتنأ ٌلوقيإ» :"
 كلذ لوقي ؟ءازحلاو روشُتلاو ثعبلاب قّدصت
 ًابارث اكو اَنيِم اذ :97 ًارفكو ًاداعبتسا
 نوُيزجمو نوُبَساحْم نوُنيِدَمَل انت ًاماظعو
 ؟4َنوُعِلْطُم مثنأ نه لاقإل : ه4 ؟انلامعأب

 هو ةّنحلا لهأ نم هباحصأل لوقي «نوُف رْشُم

 طسو «مححلا ِءاَوَس يف ُهآرف علطافإل
 «(َنيِدرت تذك نإ هللا لاقإل : ه1 مججلا

 تدك ْنِإ هللاو :رفاكلل ًابطاخم نمّوملا لوقي

 يّير ةمعن الولوإ» :ها/ كّتعطُأ ول ينكلهتل

 ّلع هللا لضف الولو «نيرضخمْلا نم ثنكل
 ّلع لّضفت هّتكلو ءباذعلا يف كلثم ٌتنكل

 ُنَ املا :8/ ديحوتلاو ناميالل ينادهف

 ُيحنامو ىلوألا اَتتْوَم الإإ» :ه3 4نيدتيع
 ُهَسفن ًاطبغُم نمؤللا مالك نم اذه «نييذعم

 ةماقالاو ةنحلا يف ل ِدْلحلا نم ىلاعت هللا هاطعأ امب

 لاق اذهلو ءباذعالو توم الب ةماركلا راد يف

 «مظعلا ُرْوَفلا َوُهَل اذه َنِإإ8 5٠: :ىلاعت
 اذه «نولماعلا لَمعِيْلَف اذه لشلإ»ط ١

 لثمل :هانعم [ايندلا لهأل] ىلاعت هللا مالك نم
 يف نولماعلا لمعيلف زوفلا اذهو ميعنلا اذه
 كلذأإب 7 ةرخآلا يف هيلإ اوريصيل ايندلا

 روخ ةّئجلا هذهأ «موقزلا ٌةرجش مأ لَ ريخ

 انإإ :57 منهج يف يتلا موقزلا ةرجش مأ

 ٌلهأ اهب نينتاف «نيملاظلل ةسف اهاناعج

 راّثلا يف ْنَأ مكمّبنُي مكبحاص :اولاق «ةلالضلا
 :ىلاعت هللا لزنأف «رجشلا لكأت ٌراَثلاو ةرجش

 4مجحلا لصأ يف جرحت ٌةرجش اهنإإ» 4
 ةرجشلا يهو .تيذغ اهنمو تقلحُم اهنم

 مك ةشاحفلا ةياغ يف يهو ظنملا ةعشب اهسوؤر تاّيحلا نم ٌبّْرَص كلذب دارلا «نيطايشلا سور هنأك اهُمْلطل : 6 نارقلا يف ةنوعمملا

 الإ نوُدجيال مهّنَأل اهنم لكألا ىلإ نورطضم مهو ءاهرظنم نم حبقأالو اهنم عشبأ الف ءاهنم نوُلكأي «نوطبلا اهنم نواف اهنم نوُلكآل مهنإفإ»
 مهّدرم نإ مث « محملا ىلإل مهقجرم نإ مثإ» : "4 ٍمورلا ىلع ميمحلا برش معَح نم ًابْوَشَ اهيلع مه نإ مثإف : 51/ اهانعم يف وهامو اهاّيِإ
 مهنإ» : 14 جّموتت ريعسو دقوتت ميججو حجت ران ىَلإِل لصفلا اذه دعب

 ةيضاملا مألا نع ىلاعت ربخُي (ِنيِلَوَألا ٌرتكأ مهّلبق لض دقلوإل ١/: ةلورملاب هيبش [نوُعِرسُي :يأ] ؛نوُعَرْهُي مهراثآ ىلع ْمُهفط ٠/: :ىلاعت
 اذهو «مهرصنو نينمّؤملا ىّجتو مهكلهأف [اورفكف ٌباذعلا مهورذنأ ًالسر :يأ] «نيِرِذَُم مهيف انلسرأ دقلو» 7 مهرمدف «نيلاض مهرثكأ نأ

 نأ دعب ون انادان دقلو» :/ه [هتمحرب مهاجنأف] «نيِصّلخملا هللا دابع الإ» :75 4نيرّذنملا ٌةبقاع ناك فيك زظنافإل :ا/ا" :ىلاعت لاق

 نم ُهّلهأو ُةاتيجحْوإَم :7/5 هل ؛4نوُبيجملا َمُعَِلَقظ رصتناف ٌمولظم يّنِإ :هّير اعدف «مهيذكت هيلع ٌدتشاو ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلا هموق يف تي
 .ىذألاو بيذكتلا وهو #« مظعلا بركلا

 لاق اذهلو «ةلالضلا ىلع مهوغعبتاف «نيلاض مهءاباإ اوُدَجَو ُكاَوَقْل

 ضرألا ىلع تدسفأل ايندلا راحب يف ترطق موَقَرلا نم ًةرطق نأ ولف هتاَقُت ٌّقح هللا اوقَتا» :لاقو ةيآلا هذه الت ميم هللا لوسر ْنأ سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور 51 :ةيآلا

 /1/5١١ج ريثك نبا/ .هجام نباو يلاسنلاو «حيحص لاقو يذمرتلا هاورو (؟هماعط نوكي نمب فيكف «مهشياع



 الإ قبت ل 4نيقابلا مه ةتيرذ ادلعجوإ» اال
 يف هيلع انكرتوإ» :/8 مالسلا هيلع حون ة ةّيرذ

 :9/84 نسحلا ءانثلاو ريخلاب ركذي «نيرخآلا

 هيلع مَلسُي (نملاعلا يف حون ىلع ٌمالسإب
 كلذك انإإ 6٠١: منألاو فئاوطلا عيمج يف

 يف نسحأ نم يزجن اذكه 4نينسحملا يزجن
 ُهَّدعِب هب ركذي قدص ناسل هل لعجن هللا ةعاط
 اندابع نم ُهَنإإَل 8١: كلذ يف هتبترم بسحب
 :85؟ نينقوملا نيدحوملا نيقّدصملا ©نينمؤملا

 نبع مهم قبب ملف 4نيرخآلا ادقرغأ مثإل
 يعيش نب نو : :47* رثأالو ركذالو فرطت

 هتّنسو هجاهنم ىلعو هنيد لهأ نم «مهاربإل
 ينعي «ماس بلقب ُهّبر ًءاج ّذِإإل 4
 كرشلا نم ملس وهف هللا الإ ةلإال نأ ةدابش

 ؟4نوُدُبعت اذام هموقو هيبأل لاق ْذِإل ٠
 :85 دادنألاو مانصألا ةدابع مييلع ركنأ
 :يأ] !؟4نوديرت هللا َنوُد ةهلا ًاكفتأل

 لدب «بذكلا أوسأ :كفإلاو ؟اكفإ نوديرتأ
 هللا نوُد نم ةملا نوديرتأ :يأ ؛هللا ةدابع

 ٌبرب مكظامفإ :87 ؟[نيكفا
 اذإ مكب ٌلِعاف هنأ مكتظامف ؟4نيملاعلا
 َرظنف» :88 ؟ُةَريغ متدبع دقو ُهومّثيقال

 [ علاط مجن ىلإ رظن :يأ] «موجنلا يف ٌةرظن
 «لبقتسأ اوف :يأ) «مقس ينإ لاقفإ» 4

 نم اذهو «ةعاسلا هذه يف ميقس هنأ اومهوتف

 هنع اولوتفإ» 8٠: [مالكلا ضيراعم

 مهتهطلاب ىلتخاف ؛مهديع ىلإ اوبهذ «نيِربْذُم

 الأ لاقف مهمل ىلإ غاَرفإل ١
 نيب اوُعضو دق اوناك مهن ٍكلذو ؟«نولكأت
 اولبقأفإ : 44 مهل اريك الإ اذاذجم مهكرت مث 4نيهلاب ًابرض مهيلع عارف : وم ؟«نوفطتال مكلامإل 4 ؟ هيف مه كرابت ًانابرق ًاماعط مهيديأ

 لاقإل :لاقف مهيعو مهينأت يف ذأ ُهوُاعُيِل اوؤاج اًملف «كلذ لعف يذلا وه مالسلا هيلع مهاربإ نأ افرع نيح نوُعِرسي نفي هيل

 ؟ةئولمعت يذلاو مكقلخ ُهللاو «نولمعتامو مكقلخ لاو : 45 ؟مديأب نوتحنت منأام مانصألا نم هللا نود نم نودبعتأ « نوثحبتام نودّيعتأ

 ءاينألا ةروس يف هنايب مدقتام هرمأ نم ناكو «# محملا يف وَلاَ انين هل اوثبا اولاقإو : :3ا/ :رهقلاب هذخأ ىلإ اوُلدَعَةجَحلا مهيلع تماق اًملف
 ربخي © نيرلهيس ير ىلإ ٌبِهاذ ينإ لاقوإ» 4 [نيبوُلغملا نيروهقملا مهلعجو] هللا هاجنأف «نيلفسألا م مُهاَلعجف اديك هب اودارأفإ 6

 ضرألا ىلإ «ةراسو طول عم قلخلا نم رجاه نم لّوأ وهو] مهرهظأ نيب نم ٌرجاه هموق ىلع هللا ُهَّرصن امدعب هّنِإ :مالسلا هيلع هليلخ نع ىلاعت
 د «نيحلاصلا َنِم يل به ٌبرإ : ٠٠١ [ةمّركملا ةكم ىلإ ىلاعت هللا ةاده مث ماشلا يهو ةسدقملا
 راصو ربك «يعسلا هعم غلب اًملفإل : ٠١ مالسلا هيلع ليعامسإ وه مالُعلا اذهو #ملحأ مالغب ةانرَشبفإل : ١١١ :ىلاعت لاق ءمهقراف نيذلا

 ار تا
 برجلا
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 ٌملَس | نيرخآلا يف هلع نوال همر داَنلَعَحَو

 نونا (ج) نسيم ىِرَج َكَِدْكَنإ 79 نيِكَعْلا ف جوع
 نمو ## 7 40 تركت نفر © (©) َنييِمّوُمْلا انداَبع

 اق ٍرِيَمِبعُ ةيَوءاَجْدِإ () ميه هِيَحِش

 َن نو يود ٌدَهلاَ نبا ِهِمْوَقَو هل

 © م وجُتلأ ف ةَرظَمَرَطَم © َنيِدكَعْلا برب نطاَمَم (7)

 موَملاءَلإَاَذ )سيتم نعوم اإل قس َقََِق
 اير مولع ام( توفت كلام َنوُنك أَماَلَلاَقَ

 نوم َرَِِإاوكناَ 20 نمي

 وَلاَ اَنْ (07) َنوَُمَكتاَمَورَْفَلَح هلو ن9
 6 َنيِلَفَسَأْلاْ هَتلعَج دك ديو ارا( يحلف
 َنيِلَصل اويل تهب ديس قررته

0 
000 3 

 َلاَق9ََىَراَاَمّرظَأَف كب

 07 نيربدصل اَنِم هَلاَءَس د
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 يف ءايبنألا ارد :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟«كعبذأ ينأ مانملا يف ىرأ ينإ يبا لاقإط لمعلاو يعسلا قاطأو َلجتراو «هببأ عم

 ربصأس «نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجعس َر رمؤَت قام لعفا تبأاي لاق ىلا ةعاط ىلع هرغص يف همزعو هربص ربتخيل هّنبأ ملعأ «(« يحو مانملا

 .ىلاعت هللا دنع كلذ بستحأو

 فو .هاححصو ماجلاو يذمرتلا هاور (ِدِلاَولا ٍطْخْحس يف ّبّرلا طخشسو ءدِلاَولا اضر يف ّبّرلا اًضرد : هيي هللا لوسر لاق :الاق رمع نب هللادبعو ورمع نب هللادبع نع ١٠١7 :ةيآلا

 ./١/158ج ريغصلا عماجلا حيحص هامهِطْحَس يف ُهطخخَسو ؛نيدلاولا اًضر يف بّرلا اضر» :يناربطلا دنع ةياور

 هموق نم ًاضوع نونوكي نيعيطم ًادالوأ ينعي



 اذاضلاة لو تينفق

 دف () رهين هسيَدَيَو (7) ٍنيِبِحل اَمَْلَسَأآَمَلَ

 هتيم هكا هانم

 :(7) يظع جَبِذهسدَعَو ُنيِجْلأ اوتلبلا

 00 اممتا َنرخآلا

 َنَماَّينَيَقَحْسِإُمَتَرَضو اإل يبمْؤُمْلا ندا نوني

 ته هد ِهَباَعاَكَرَيَو 7 يحصل

 سوم لع َبَكَمْدَفَلَو ميش ولا اظو رسم

 را يزتسلا © كرك
 بحلم امها و93 نيب لل أ 1 مهو اَفمُهتْرَصَو

 انكركو اك د دو التل اهون 00 3 هدأ

 كيوزدكو يو َلَعٌمَلَس 9 تيل قاس
 رج
 َنياَمبَتِإ 9 سويخملاى رج كِلَدَكاَتإ اَنِإ 9

 69 تيصرقلاَنِمل ساَيلَِإَو 9 تيسؤُملآ ندا
 0000001 0 ًاءومْوَمِلَلاَكَذ

 9 ترارألا كباب ترخيم © َنِدَ
0. 

 *٠ : املستسا «اًملسأ اًملفإ» 3

 ىلع هعرص «نيبجلل هلتو) ىلاعت هللا رمأل

 دنع ههجو دهاشيالو هافق نم هحبذيل ههجو

 ْنأ ةاتيةانو# : ٠١ 4 هيلع نوهأ نوكيل هحبذ
 4ايؤّرلا تقذدص دقإل ٠ «مهاربإاي

 كلذك انإإ شبكب اذإف ميهاربإ ٌتفتلاف

 دئادشلا نم صالخلاب :يأ] «نينسحخا يرجن

 وهل اذه ْنِإظ ٠١5: [عةرخآلاو ايندلا يف
 ثيح  «لجلا حض خاولا رابتيخالا «4نييبلا ءالبلا

 رمأل ًاداقنم كلذ ىلإ ٌعراَسف هدلو جيذب رم

 « مظعأ حبذب ةانيدفوإلا : ١ ١ا/ ىلاعت هللا

 هحبذف ءافيرخ نيعبرأ ةنجلا يف اعر دق شبكب

 :يأ] 4 نيرجخآلا ف هيلع ابكرتوإ» :1 ١4

 نم امف ُمَدعب مثألا يف ًاليمج ًءانث مهاربإ ىلع
 ٌمالسإل 8 [هبحتو هيلع يلصت الإ ةّمأ

 يزجت كلذكإل ١١١: 4«مهارسبإ ىلع
 ميظعلا ءازجلا كلذ لشم :يأ] «نيسسحملا
 نم هنإإل : ١١١ [هللا رمأل ةاقنا نم يرن

 ةّيدوبعلا اوطعأ نيذلا :يأ] «نيسمؤملا اندابع

 [ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلا اوقحتساف ءاهّقح
 نم أين ٌقاحسإب ةانسشبوإ» :

 هيخأب ةراشبلا ركذب ٌفطع اذه «نيحلاصلا

 :118" هتّوبنب رْشُب «ًايبنط قاحسإ
 ليعامسإ ىلع «قاحسإ ىلعو هيلع اتكرابوإ»

 ٌنِسْحُم امِهيَرُذ نموإل قاحسإ هيخأ ىلعو
 هللاب نما يذلا نسحم اف] 4نيبُم هيسفنل ُمِلاَظو
 وأ هللاب رفك نَم هسفنل ملاظلاو «هبتكو هلسربو
 ىلع انَتَم دقلوإ» :11 85 [عهبتكب وأ هلسرب

 ىلع هب معنأام ىلاعت ركذي «نوراهو ىسوم
 اوذخأو مهوبلغف «مهيلع مان رصنوإ» ١15: هموقو نوعرف رهق نم «مظعلا بْركلا نم امُهَموقو امهانيجنوإل ©١١: ةّربنلاب نوراهو ىسوم
 دقلوإ» :ىلاعت لاق 5 «ةاروتلا وهو للا حضاولا ٍ«نيبتسملا تباتكلا امهانيتاوإل : ١١٠ 4نيبلاغلا ْمُه اوناكفإب لاومأ نم اوعمجامو مهّضرأ

 انيقبأ «نيرخآلا يف امييلع انكرتوإلل : ١8 لاعفألاو لاوقألا يف «مقتسملا طارّصلا امُهاتيدهوإ» : «ءاييضوا ٌناقرفلا ٌنوراهو ىسوم انيتا

 «نيدسحملا يزجن كلذك انإإ : ١ «نوراهو ىموم ىلع ٌمالسإل : ١٠ :ىلاعت هلوقب ةَرَسف مث أنَ ٌانثو ًاليمج ًاركذ اهدعب نم امه
 اوقحتساف ءاهقح ةيدوبعلا اوطعا نيذلا :يأ] «نينمؤملا اندابع نم امهنإإ : ١ [هللا رمأل ّداقنا ٍنَم يزجن مظعلا ءازجلا كلذ لثم :يأ]

 اودبع ليئارسإ اونب ناك «مالسلا امبيلع ليقزح دعب ليئارسإ ينب يف ىلاعت هللا ُهّتعب «نيِلَصرملا َنِمَل سايلإ نو : “١5 [ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلا

 يف لجو رز ع هللا نوفاحت آلأ ؟4(نرُقتت الأ هموقل لاق ذإج ١7 4 هللا ىوسام ةدابع نع مهابنو ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف «©2لعب هل لاقي نص

 ٌبرو مكبر هللا : ١75 [قلاخ هل لاقُي نم ّنسحأ :يأ] «نيقلاخلا َنَسْحَأ نوُردتوإ» ابر ينعي 4العب نوُعذتأل 6 ؟ةَريغ مكتدابع

 .هل كيرشال ُه هّدحو ةدابعلل قحتسملا وه «نيلّوَألا * ئابأ

 ْدّرعْيلو [ًاثالثإ هراسي نع لفتيلو .هب ُثِّدحُيالف هركيام ىأر اذإو ءٌّبحُي ْنَم الإ هب ُثّدحُيالف ٌبحُيام كّدحأ ىأر اذإف ءهللا نم ةحلاصلا ايؤرلا» :ةكَم لا لوسر لاق ٠١6 : :ةيآلا
 ./؟7١1/بيطلا لباولا/امهيحيحص يف ناخيشلا هاور ؛ةٌرضتال اهّنإف ىأرام رش ْنِمو ؛مجرلا ناطيشلا نم ِهللاب

 . /١١ا//9١ج يبطرقلا/ .كبلعب مهئنيدم ٌتيَمَس هبو ؛ماشلا دالب نم كيلعب لهأ مهو )١(



 :باذعلل «نورضحل مهنإف ُهوُبَّدكفإط :
 هللا اع الإ :158 باسسحلا موي
 ٌءانثتسا اذهو ءمهنم نيدحوملا «نيِصلخما

 يف هيلع انكرتوإ» :1784 تبثم نم عطقنم

 ىلع ٌمالس» ١١: ًاليمج ًءانث 4نرخآلا
 يف لاقُي 5 [سايلإ ىلع :يأ] © نيِِساَي لإ

 يرجن كلذك انإ» : ١1١ نيعامسإ ليعامسإ

 اندابع نم هنإإ : ١م «نيسنسغلا

 ًأطوأ ّنإو» : ١ "1 هريسفت مدقت ,«#نينمؤملا

 (مودس موق ىلإ هللا هثعب «نيبمرملا ٍنِمَل

 تابوقعلا عاونأب هللا مهكلمأف هوُبَذكف

 هللا ُهانف «نيعمجأ ُهَلهأو ُةانيجت ذل : "4
 ةئأرما الإ هلهأو وه مهرهظأ نيب نم ىلاعت
 هتأرما «نيرباغلا يف ًازوججع لإ تل

 ١5: اهموق نم كله نٌم عم تكله اهّنإف
 لعجو هللا مهكلهأ 4نيرخآلا انزتد مث
 معطلاو رظنملا ةحيبق ةنتنم ةريحب ضرألا نم

 ميلع نّورق مكتإوط :97017 ©0خرلاو
 ١ ليلابوظ «نيحبصم
 فيك مب نوربتعت الفأ :يأ ؟4نوُلقعت

 ؟اهلاثمأ نيرفاكلل نأ نوملعتو «مييلع هللا رمد

 ىلإ فيصلا ةلحر يف اهيلع نورمي اوناكو]

 ال

 رجب رس سو وتم مدل وو ويم ا 00 2

 9 تيِصلخملاومأ داَبِع "19 هيسستلا

 نوكأ
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 1-0 ما 2 هوم م مّ هه »ري --

 اطولنإو 9 سل
 - أ لهو هب دِإ 2 َنيِلَسرمْلاَنمَل هه مج 25 81 + هل س22 2

 موس | َنرَحَلا اممم 9 تريلا
 فت توُلِقَكت الف بو 5 © نيِحبصُم

 قمهاَم(ول نوما كافل ذل تصل
 0 وهو

 6 27 ! © ٌنيِحَبَفْلآَي
 َةَرَجَس ِهَيلَعاَنْتْنَأَو © 09 مقسوم لعل ةَحْدَي لف 7
 8 1 ماتا كا ةقام لفك 1مناو(7] يقر
 امهتفتس ّ أ ما

0000 06 

 رو ته

 20 يا

 برخلا
 اذ

 وا 2 هل 0 00

 هو تشل مكنت 7 مجمد 0 تودِهَش

 حرص رس ع 2 328 وهم ىلاعت هللا رمأ ريخب جرخ : :يأ] «نوخحشملا

 © تنصب 200 02 توبيك مت ةءولمملا ةنيفسلا ىلإ ءساّنلا نم ًارتتسم

 7 ّنِم َناكف َمَهاَسفط 0 [ةعتمألاب
 قت نَم ىلع اوُمَهاَسف «نييولغملا نيل
 ىلاعت هللا رمأب «توُلا ُهَمقَتْلافل : ١47 تارم ثالث سنوُي هللا يبن ىلع ةعرقلا تعقوف «ةنيفسلا مهب فختل رحبلا يف ىَقلُيف «ةعرقلا هيلع

 توحلا نطب يف ىلصف ماق «نيحبسملا نب ناك هنأ الولفإ» : "١ ,توحلا نطب يف هثبل رادقمب ملعأ 3 [هيلع ٌمالُي امب ىّنأ :يأ] 4مل رهوإ»

 (ةّدّشلا يف َكَفرْعَي ءاخرلا يف هللا ىلإ فّرعت» :ثيدحلا يفو «نوُفعي موي ىلإ هيطب يف َتِبَلَل» : ١44 [نيلصملا :يأ :نيحبسملاو] هّبر اعدو

 ُةاَنَذَبتَقط ١: 4 9:4 نينمؤملا يجنن كلذكو معلا نم هانيجنو ُهل اًنبجتساف «نيملاظلا نم تنك ينإ كئاحبس تنأ الإ هلإال نأ ٍتاملظلا يف ىكانفإ

 ١: 41/ دئاوف نم هل امل عرق «نيطقي ْنِب ةرجش هيلع انتبنأوإ» ١: 5 ندبلا فيعض 4مِقَس وهوإل "اب تابنال ضرأب هانيقلأ (ِءاَرَعلاب

 ىلإ 4نيج ىلإ مهاتعتمفإط مهغيمج ءالؤه َنَما «اوضافإط ١: 4/8 [لصوملا ضرأ نم ىوتين لهأ مهو] 4نوُديِزَي وأ ٍفلأ ٍةئاه ىلإ ةانلسرأوإ»
 نم نوبتشيام مهو [هللا تانب ةكئالملا] مهلعج يف نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا ركنُي ؟4نوُنَبلا ُمُهَو ثانبلا كبَر مهتفتسافإ» ١: 48 مهلاجا ٍتقو
 مهكفإ نم م مهنإ ةلأ) : ١81١ ؟مهقلخ اوُدَهاشامو ثانإ مهأ مهيلع اومكح فيك ؟4نوُدِهاش مهو ًاثانإ ةكئالملا انقلخ مألف: 6٠ روك ذلا

 ىلع ٍتاببلا ىفطصأإ ١67: :مهبلع ًاركنم ىلاعت لاق مث «نويذاكل مهنإوإ» دلولا هنم ردص 4ذشللا دلَو» : ١٠6 مهبذك نم نونو قيل
 .!؟نينبلا نوُد ٍتانبلا راتخي نأ ىلع هلمحي ٍءيش يأ :يأ ؟4 نبل

 .١/8 ةيآلا توبكنعلا ةروسو ءاهدعبامف ه ؛ ةيآلا لفلا ةروسو ءاهدعب امف ٠ ةيآلا فارغألا ة ةروسو ءاهدعبامفالا/ ةيآلا دوه ةروس ريسفت رظنا .تّيَما رحبلا يه :ةنتنملا ةريحبلا هذهو (1)

 .اهدعب امف

 . لصوملا نم ٍةيرق لحاسب (؟)

 َنِمَل سئوُي نإو) 8"١: عمماشلا

 مالسلا هيلع سنوي ةصق تمدقت «نيلصرملا

 كفل ىلإ َقْبأ ذإإ» 1 ٠ ءايبنألا ةروس يف



 نطل مل هل نو ")يكتف تلا و ب ل جس و سر ف
 دس 2 56 للا رس ذأ 226 2 1

 او ع نيودص مضيت (3)

 5 َنلحبُس وصح إللي و

 (إ) َدوُدمتاََوْؤَنَكاأ) نلمس داَبجل 0 نوغِصَب

 الإ رمل ركن يدك 3

 نوح نحلاَنإَو © نواصل نحن 9 موُعَم ماعم

 هلو ايتام سال لذ نكن

 مكلام ؟4#نومكحت فيك مكلامإل : 6١م

 ١88: نولوقتام اهب نوُرّبدعت ُلوُقُع
 ناطلس مكل مأإل : ١٠65 ؟«نوركذتالفأ)

 اوقأفإ» : ١ ه1/ ؟هنولوقتام: ىلع ةجح «نيبم

 ىلع ًاناهرب اوُباه «نيقداص مثنك ْنِإ مكباتكب

 !؟هللا نم لزنم باتك ىلإ ًادنتسم نوكي كلذ

 لاق 4ًابَسَن ِةّنحلا نيبو ُهَنيب اولعجوإ»و :

 :ركب وبأ لاقف هللا تانب ةكئالملا :نوكرشملا
 نجلا تاوريس تانب :اولاق ؟ٌنهّتاهمأ نمف

 مملإ اوُبَسن نيذلا ©ةتحلا.تملع دقلوو»
 كلذ اولاق نيذلا َنِإ «نورضحم مهنإإ» كلذ
 يف مهبذكل ةمايقلا موي باذعلا يف نورضحم

 «نوفصي اًمع هللا ّناحبسإ» ١69: كلذ
 2 و 3 15٠: دلو هل نوكي نأ نع سّدقتو ىلاعت

 دقلو اي 07 َنوُملَعَي فوَسف هب أورفكف 0

 دمك

 َنإَو 3 كوروصَمْلال ا
 اس ودم

0 ً 

 قحلل نوغبتملا مهو «نيِصّلحْما هللا دابع الإ
 نم نوج ان مهّنِإف] لوسرو يبن لك ىلع لّزملا
 :يأ] «نوُدُبعتامو مكتإفإ» ١51: [راتلا
 هيلع مشنأامإ» : ١57 [مانصألا هذه

 الإ ادحأ نيلي دأام :يأ] 4نيت راهب 00
 نم ا 0 تقل 70 روع لس هه جه 626 يع حمو

 نم ةلطابلا ةدابعلاو ةلالضلا ّنِ هيلع متو 1 ا يل رك اعاَبَص صب 5 ٍنِِح
 سمس فلير ل م ج 2

 ١58: راثلل ءىرد نمت مككنم "اضأ ره 28 َوُفِصياَمَعَو رمل ابر َكِيَر د
 لوق نم اذه] (ٌمولعم ٌماقم هل الإ اًماموإ» آ 5

 يف صوّصخم عضوم ِكْلَم لكل :يأ [ةكئالملا © تمل ابر دْمَفْلَو ايل سلس َتيِؤَسْرَمْلاَلَعمْلَسَو
 ناو :6 ٍزواجتيال ةدايعلل تاومسلا 00 ٌْ م

 [فصلا يف نوّصارتي :يأ] (نوفاّضلا ُنحنل ماج ا
 هلل ىلص هللا لوسر لاق :ركاسع نبا ىور ءهأ

 نأ اهل ّقحو ٌءاهسلا ٍتْطْأ» :ملسو هلآو هيلع
 هل ٌديبع نحنف كه هَسدقنو هدجفو هللا حبس «نوُحبسملا ُنحدل انو : ١5 «دجاس وأ عكار ْكّلَم هيلع الإ مدق ٌعضوم اهيف سيل طي

 تعب ول :يأ] «4نيلوألا نم م ًاركذ انّدنع نأ ولإلل :154 [نوكرشملا :يأ] «نولو قيل اوناك نإوإ» : ١ 51/ [(؟نوكرشملا اَنُدَّبعي فيكف :يأ]

 :اا/6 ةمحم مهيتأي نأ لبق هللا رمأب مهركذُي نم مهدنع ناك ول اُنع «نيصلخلا هللا كابع انك : لح دمحم لبق [عئارشلا نايبب يبن انيلإ

 املك تقبس دقلو» : ١1/١ مهرفك ىلع ٌديدش ديدهتو ٌديكأ ٌديِعَو #نوملعي فوسفإ» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرب يدب اورفكفإب

 ْمُهَل انَدنُج نإو» : "١/8 ةرخآلاو ايندلا يف «نّروّصنملا ْمُهْل مهنإ) : ١١/7 [ظوفحلا حوللا وهو] لّوألا باتكلا يف «نيلسرملا اًندابعل

 4 نوُرِصُنُي فوسف مُهَرِصْبأول : ١ا/ه لَجؤم ٍتقو ىلإ مهاذأ ىلع رّبصا «نيج ىتح مهنع ٌلوتفإل : ١/4 ةبقاعلا مه نوكت «نوبلاغلا

 مهرفكو مهيذكتل باذعلا نولجعتسي امّنِإ ؟4نولجبعتسي انباَدَعِبفأإ :175 ٌديعوو ٌديدهت اذهو «باذعلا نم مهب لحي اذام بقتراو مُهرِظنا

 ناك باذعلا ْنأل ركذلاب حابصلا ّصخُمو] «نيِرّذنل ٌحاَبَصل سئيف 4ءاَسفإل مهرادب باذعلا لزن اذإ | «مهيحاسب َلزَن اذإفإ :10717 كب
 «نوٌرِصْبي فوسف ٌرِصبَأوإ» : ١/8 [:ىلاعت هلوق ًاضيأ اذكو] ءكلذي رمألا نِم , ّمّدقت امل ٌديكأت نيج ىتح مهنع ٌلوتوإ : ١1/4 [هيف مهتأي
 هللا ُمالس 4نيلَسرملا ىلع ٌمالسوإل : ليد نوملاظلا هلوقي اًمع اهسّدقُيو سفن ىلاعت هرب 4نوُفيعي اًمع ةَزجلا بر َكّبر ناحبسإ : 14

 لك يف ةرخآلاو ىَلوُألا يف ُدمحلا هل 4نيِمَلاعلا ٌبر هلل ُدمحلاوإل : ليد هتقيقحو ِهيحصو مهّبر يف ُهوُلاقام ةمالسل ةرخآلاو ايندلا يف مهيلع
 .لاح

5 



 نآرقلاو «رْذلا يذ نآرقلاو "نصإ» ١: ا ا رص ةروس ريسفت
 يف مهل ٌعفنو دابعلل ٌركذ هيفام ىلع لمعشملا
 يذ 4ركذلا يذإ» :[ًاضيأو] .داعم او اعمل
 نيذلا لب» :؟ ةناكملاو ٍنأَشلاو فرشلا

 ٍةَيمحو هنع رابكتسا 4ِةَزِع يف اوًرفك
 مث «ةقرافمو ةدناعمو هل ٍةفلامو «ٍقاقشوإ»
 ةبذكملا مألا هب كلهأ امب هناحبس مهفّوخ

 :# :ىلاعت لاقف لسرلل مهتفلاخم ببسب مهلبق

 ٍةَمأ نم يِنَرَق نم مهلبق نم انكلهأ ك»
 ُباذعلا مهءاج نيح كاَوَةاَنْقظ ةبّدكم

 نيج َتلوإ» ىلاعت هللا ىلإ اوُرأجو اوُناغتسا
 :4 ةباجإالو راَرِفالو ّوَرَت نيحب سيل « صان
 ربخُي «مهنم ٌرِذَُم مهءاج نأ اوُبِجعول
 لوسر ةثعب نم مهيجعت يف نيكرشملا نع ىلاعت
 ًاريذنو ًاريشب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 انو مهرعلزقدب

 ميرا يشل ولا هوس
 يي ٍقاَعْسَوَةَرِعْف وركن 02 رلأىِذِناَءرشْلاَو ص

 ا
 6 ُباَدَكَت رادع ورك الكوم م آن
 اكن اعْمَوَلاَدَعَدإ اجود لعل

 هاك انة تلاع هرفي صاَوأوُشسأَ مم
 لِمَا (2) قلي اَلِإآَدم نرحل فاد دحام

 00 رقم

 ادعولي لبني مَرَرلاءََع 5

- 

 مُهَلَمأ اي ٍاّمَولاِ ملا ًاَكيَرَِمَسنيَرحَرهَدْنعَمَأ )

 0 كس :و ضرال او تاومَّسْلَأ كَم َكْلَم لعجأ# :5 «باذك ٌرح 2 أَ كلَوفيترَىو 52050 الإ ةحلألا اعجأ# : اًَذك ٌرحاس
 اذه ْنِإ» ؟دحا ١ نأ َّمعزأ «أادحا
 هومر 2 مس جا حرس ل رفوخا رو حاسس رس سس ل يسن هش ع !ٍج او دوبعمل | معنا 4 .
 7 0 «كلذ نوكرسشملا ركنأ 4« ٌباَجُع 3 يشل

 قلطناوإ» :5 هللاب كريشلا كرت نم اوُبّجعتو

 اذه نورفاكلا لاقوإل مهلثم رشب : يأ «مينم

 رتب دس سوو و درس ج -وو 200

 كدا طوق األ وذ نوع داو جو مهؤاربكو مهتداقو مهثداس مهو 4 مهتم ةلملا

 اميل اريجتسنال «مسكتحا ىلع اوُربصاوإو 0 9 لمد © ُباَرَمكلاَك يلو وكيل مكس ىلع ارسسسو ينم :نلمات
 اذه نإ ءديحوتلا نم ٌدمحم هيلإ موعدي

 8 ما

 8 )و ةححبص دَّلإ لو كإمو (©) ِباَِعَّيَحَ

 رج تق عرس رس حرس سل لس سر ل دمحم هيلإ انوعدي يذلا اذه نإ داري يشل

 ا ب ناسا رب َلفاَقنر يروج وام ٌءيشل ديحوتلا نم ملسو هلاو هيلع هللا لص

 8 يف اذهب انعمسامإ» :ا مكيلع فرشلا هب ديرُي

 ناك ول اولاق «ةّينارصنلا نونعي ٍ«ةرخآلا ةّلملا

 , ؟«اننيب نم ٌركذلا هيلع لنآ : :8 صرخت «قالعخا ال اذه نب ىّراصنلا هب انتربخأل اّمح نآرقلا اذه

 نم وه له كيلع هتلزنأ ايف اوكش امنإو َقوُدَص لزت مل كّنَأ اوملع دق :يأ «نارقلا :يأ] «يركذ نم كش يف ْمُه لب «مهنيب نم هيلع نارقلا
 كير ةمحر ٌئازخ مهدنع مأإل : 9 هتمقنو هللا باذع كلذ مهوق نيح ىلإ اوقاذام مهَنأل اذه نولوقي امّنِإ | 4باذع اوُقوذي ال لب لال مأ يدنع

 امهنيبامو ضرألاو ٍٍتاومسلا كلم مه مأإل : ٠١ ريمطق نم نوكلمبامو ةّرذ لاقثمالو مهملإ سيلو ءرمألا نم ًائيش نوكلميال 4 باهولا زيزعلا

 « بازحألا َنِم م ٌموزْهَم كِلاتْهام دج ١١: :ىلاعت لاق مث «ءاهسلا قرط ينعي ؛بابسألا يف اوُدَعصيلف كلذ مه ناك نإ ؟ 4 بابسألا يف اوقتريلف

 ٌداعو ون موق مُهَلبق تبذكإ : ”١ نييذكملا بازحألا نم مهلبق نم نيذلا ٌتيكأ ا؟ نوُئبكُيو نوبلُعُيو نوُمّرهيس نوُيّذكملا نحل ١ ءالؤه

 عفد امف ًادالوأو ًالاومأ رثكأو ٌةّوَق ّدشأو مكنم رثكأ اوناك ,#بازحألا كئاوأ ةكيألا ٌباحصأو طول ُموقو ذوقوو : ١ 4داتوألا وذ ٌنوعرفو

 نوُبطاخملا رذحيلف *باقع ّقحف َلْسّرلا بذك الإ لك نإ» : 15 :لجو ّرع لاق اذهو «كّر ٌرمأ ءاج ال ءيش نم هللا باذع نم مهنع كلذ

 ١5: [عوجرو دادرت نم اهلام] عزفلا ةخفن يه ةحيصلا هذهو «قاوف نم انام ٌةدحاو ٌةحيص الإ ءالؤه ٌرظنياموإط : ١8 رذحلا ٌّدشأ كلذ نم
 .داعبتسالاو ءازهتسالا هجو ىلع باذعلا ليجعت اولأس «باسحلا موي انَطِق انَل لجع امير اوُلاقوإ»

 لازنإب هصيصخت نودعبتسي مهنأ ينعي

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فرحألا ىلع مالكلا مدقت )١(



 مهاذأ ىلع «نولوقيام ىلع ٌربْصاط : ١7
 اندبع رك ذاوإ» .[لاعقلا ةيآب خوسنم اذهو] تافاضلا و معة اقالة ناعم

 2 وورق حم هت و ا صر هو لس رس سس عم

 .لمعلاو ملعلا 3 ةوقلا اذ «يديألا اذ ٌةوُواَد 0و إيل اد دوواد اندبعَر ذاو نولوميام لع ربصأ

 ّرع هللا ىلإ ٌعاَجّرلا :ُباَرألا «باَوَأ هنإ» وعسل خ2

 انإإ» :1/ هنوؤشو .هرومأ عيمج يف لجو ٌريطلاو 07 ] ٍقاَرْسِوْلاَو ويشعل ابن حبس .: عم لاَ ا اَنرَحَساَنِإ

 ّيِشَعلاِب َنْحّبسُي هعم لالا انرخس 0 و
 هعم حبسُت لابحلا رخس ىلاعت هّنأ «قارشإلاو 0 . ع م عا و ةَمكَحْلأ هياء ومكْلْماَ 520 01

 رود مكيسع دارس + اوني قكنايشكعو# (: بانفالف 1 8 5 8 53 حرص هرج ساس لس الينا ؟ هي
 ريطلا تناك كلذكو 4«ةروشحم ٌريطلاو» طب ع رس لس 2 وو ره 020 رم

 ةءارقب منرتي وهو هب ترم اذإ هحيبستب حبست فَكَسال ارث نو عفمد للعود بارت

 ءاوهلا يف فقت لب باهذلا عيطتستال ءروبزلا جرا صاع نسر هه حر ترس ليج سس حرس رس رولا عم سس

 «باَوَأ هل لك» «لابحلا هبيجُتو هعم حّبستو َطَتداَلو َقَحْلأََسيكَحَأَ اذ ضعب لع مصعب غب ِناَمَصَح

 مكمل ايار كن لع 5 َنوعَسو عسي ى 3 ٍطْرَصلا ءاوس 4ُةكلُم انكدشوإ» ٠٠: هل ًاعبت حبسي عيطم دع وعضو سنو ىحأ ذاع نإ ع) طرصلا اوس ٌلاَاتِدْهَأَو

 م 522 8 1 م هس ول سس م 22

 «باوصلاو لدعلاو لقعلاو مهفلا :ينعي لاقل ِباَطِغْلَل ف نَّرَعَو هيلع أ َلاَمَعُم ةدجلو همم هجن ىلو

 يلو مالكلا 34 لصمفلا «باطخلا لصفو 01 7 ها م 02#

 ذِإ مضخلا وبن كاتأ لهو ١" 2 عسل ءاطلخأ 1نماريكَنإَو جاع لكم كمن لاوس كملظدقل

 هروس ىلعأ نم هوتأ] "74 باَرخملا اورّوسَت ٌليلَوَو تامل :ّصلأ اوُلِمَعوأوْنماَءَسِذْلَ الإ ضْكَبْلَع مصعب
 واد ىلع الخد ذإط 1 [ [ابلع نو

 بانو أر دكو هير رفْعَبس اف ُهَف و 629 200

 امهِنأش نع هنالأسي «بارحلا هيلع اورّوست نائب تم 56
 ريغب هيلع اولخدو ًاليل اليل هايتأ] (فحتال اولاقإ» دع 2001010111010 04

 ىغبإ» [ناصخ ُنمن :يأ] «نامصخإ» [هنذإ ب6[ يصالا َهَقيِلَخ َكَتَلَعَجاَنإُواَدي
 قحاب اسيب ْمُكححاف ضعب ىلع انصعب ِ 7

5-4 
 ا

 همر خسرو سم وم هي سي هس

 [كيكح يف رججئال :يأ] «ططشتالو ولينا َنوَلأل يبس نحكم هلي ري

 نإ :؟" «طارصلا ءاوَس ىلإ اندها 26 سس ملا 4 27 0 -

 سَ ُ 0 ٌعْسِت هل يخأ 0 03 ٍباَسِككَيَْضاَمْيَديِدَص باذع هلل ٍل يس نَع

 َلاقف ةدجاو ٌةجعن ٍِ و [نأضلا ىثنأ

 يف ينزعوإ» [يلإ اهّمُص :يأ] «اهينيفكأ
 يف مّلس رخآلاو ىعّدأ نيمصخلا ّدحأ ْنِإ ؛ةذخاؤوملا تعقو انه] « جاع ىلإ كيجعن ٍلاؤسب َكَملَظ ذقل لاقإل : 4 ينبلغ «باطخلا

 ّنِم ٌعمست ىتح امهدحأل ضقت الف نامصخلا كيلإ سلج اذإ» :ملسوأ هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو مكحلا كلذ دعب عقوف «ىوعدلا

 مالك نم ٍلييذت ضارتعا اذه « مهام ليلقو تاحلاصلا اوُلِمعو اونما نيذلا لإ عب ىلع مهضعب يغيب ءاطلخا ٠ نم ًاريثك نإو» «[(«رخآلا

 «[هيلع ّىعّدملا ةباجإ دعب الإ م احلا مكحيال هّنأ اهلك عئارشلا نم ٌمولعم هّنأل يلع ّىعّدملا فارتعا نآرقلا حي مو .ًالوأ هركذ امل ةمتت دواد

 نم ةبوتلاب هّبر يلإ عجر : :يأ] ,«بانأو» ًادجاس 4ًاعكار َر رخو ُهَّبر ٌرفغتسافإ» [َنقيأ هانعم :ّنظو] ُةانيلتباو هانربتخا كُهاّسف امنأ ُدٌواَد نظوو»

 [ةرفغملا دعب ةبّرق :يأر «يلزأ ندع هل ناو .نييرقملا تامّيس راربألا تانسح نإ :هيف لاقي اَمِم هنم ناكام «كلذ ُهل انرفغفإل :؟© [هبنذ

 َكَلِضُيف ىوها .عبتتالو قحاب ساقلا َنيب مكخاف ضرألا يف ةفيلخ َكانلعج اَنإ ُد واذاي» : ؟ 5 [ةئحلا وهو عجرملا َنْسَح :يأ] «بآم َنْسُحو

 ليبس نع اوُنيْضيف هنع اوُندعيالو هناحبس هدنع نم لّزتملا ٌقحلاب ساّنلا نيب اومكحي نأ رومألا ٍةَآلْوِل لجو ّرع هللا نم ةّيصو هذه هللا ليبس نع
 امب 4باسحلا موي اًوُسَن امب ثيدش ٌباذع مه هللا .ليبس نع نوُلِضَي نيذلا نإ :لاقف هليبس نع لضَنَم ديدشلا باذعلاب ىلاعت دعوت مث هلل

 .باسحلا مويل اوُئمعي نأ اوكرت
 ٍلعف اك مالسلا هيلع دواد نأش يف ةدراولا تايآآلا هذه ريسفت يف تايليئارسإلا يف ضخي م كلذلو] تايليئارسإلا نم ٌدوحخأم اهرثكأ ٌةّصق انهاه نورسفملا ركذ دق :ريثك نيا ظفاحلا لاق )١١(

 ٌّقح نارقلا َنإف لجو ّرع هللا ىلإ اهملع َدرُي نأو ةصقلا هذه ةوالت دّرجم ىلع ٌرصقُي نأ ىلوألا :لاق اذهو [تايآلا هذه دنع مهريسافت يف ةيليئارسإلا رابخألا مهتياور يف نيرسفملا نم ريثك

 .[يناكوشلاو يسولألاو يبطرقلا نع هانلقن دقف [....] اذه نمض هانركذامو ءًادج ًابضتقم اهل هريسفت ءاج اذلو] .قح وهف نّمضنامو

 )مط



 امهتيبامو ضرألاو ءاهسلا انقلخاموط 0
 .هودحويو هودبعيل قلخلا قلخ اَمّنِإ (ًالطاب

 نوريال نيذلا «اورفك نيذلا نظ كلذإ
 طقف راذلا هذه نودقتعي امّنِإو ءأداعمالو ًاثعب

 ليولا مه 4راتلا نم اورفك نيذلل ليوفإ»
 ال هنأو هلدع ىلاعت نيب مث «راثلا نم مهداعم موي

 لعجن مأل» : 7 نيرفاكلاو نينموملا نيب يواسي

 نيدسفملاك ٍتاحلاصلا اوُلِمعو اونمآ نيذلا
 !؟«راجفلاك نيقتملا لعجت مأ ضرألا 5

 :؟9 هللا دنع نووتسيالو ءكلذ لعفنال
 هتايآ اوُرّبَدَيِل كرابم كيل هانلزنأ باتكإ»

 ىلع ٌليلد اذه فوز 4بابلألا اولوأ ٌرْكذتَيِلو
 نأ لع ليلدو «نارقلا يناعم ةفرعم بوجو

 ء[ةعرسملا ةءارقلا :يأ للا نم ُلضفأ َليترتلا

 انبَمَووإ» :* ٠ لوقعلا اوُوَذ :بابلألا اولوأو
 هنأ ىلاعت ربخُي 43دبعلا َمُعِن َنايلس دؤادل

 لإ دعلا غن أين نايلس ةؤوادل بهو
 ريثك هّنأب نابلس ىلع هللا نم ٌءانث «ٌُباَوَأ
 :" ١ لجو ّرع هللا ىلإ ةبانإلاو ةعاطلاو ةدابعلا

 تافاصلا ّيِضَعلاب هيلع ضرع ْذإ»ظ
 ليخلا هناطلس لاح يف هيلع  تضرُع « دايبللا

 :يأ :دايجلاو ءةحنجأ تاذ :يأ «تانفاصلا

 اَمأ) :ةشئاع تلاق :دواد وبأ ىور «عارسلا

 ًأورغ نب نطق ل5” َمسديَباَمَو ص لاو ءاَمَسل ا انَقَلَحاَمَو
5-1 

 8 وأ ع اوُمَماَءَسنَلَلَحَ ءمأ ) را نمر ل

 رام تقسم لحجم ضال فَدِِ مل عي
 رو 7 10101 5ك

 أوو كَدسلو هيأ 1 اوربت كربم م كَل 14 :ادأبكاو

 تاو هَسادَبَعَل ايماني 2 بل وع
 سا 0010 0

 1 قف( ذا تتصل اينما وَع سرغذإ (7
 راس > و 2 2 م برو وع 22

 سس 52-0

 هب سرس عرس سر

 نَسَهَدَتِلَو © ٍقاَعَألَو ا 50131
 توم لاو جن نارا 00 هه سر

 رفغا بر لاق[ 598 (59] بانا تادسج - يسيل 5 ليل

 9 باعوا كعب رسمي ئجلاَكلُم ِلَبعَوِ
 52 رس ب ع عدس هل سس

 َنيَِسلاَو 0 20 ب أ هايم رجم حيران

 2 2ص 7 هلو ل ل

 اذه( 79 ٍداَعَصْأْلا فَنينرَفَم نيرَحا وو ©9) ٍصوَعووَنبل

0 

 4 5 0 يلمع

3 9 
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 سحور وقول ننعم يقل اَنْ 9

 0000 2 22 تناك مالسلاو ةالصلا هيلع ناملس نأ ٌتعمس
 ناطِيَّشل نسم نأ هير دان دِإَب ادعت داو 62 ياكم هيلع هللا لص كحضف ؟ةحنجأ ال ليخ هل
 0 هه اقفنزن :"”؟ ُهَّدِجان ٌتِيأ هلآ
 29 5 تو ل: بالطب 7 رك نع رول 0 ىلإ

 عمد ىتح اهضرعب لغتشا هن «باجحلاب تراوت
 ىلص يبننلا لغش اك ءرصعلا ةالص تقو تاف
 ٍقوّسلاب ًاحسم َقِفَطف لع اهوُد 0 9 نينحيحصلا يف كلذ تبث اك «بورغلا دعب اهالص ىتح رصعلا ةالسص نع قدنخلا موي ملسو هلآو هيلع هللا

 يع هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف ءاج ام كلذو] ءهانيلتباو هانربتحا 4َنايلسم انف دقلوإ) :6 4 .اه بح اهتيقارعو ليخلا فارعأ ُحسمي لعجف 4قاسعألاو
 ةأرما الإ لمحت ملف َنبدلع فاطف (هللا ءاش نإ» لقي ملو «هللا ليبس يف دهاجم سرافب يأت ٌَنُهلك [هتاجوز يأ] ةأرما نيعست : ىلع ةليللاٌَنفوطأل : ناملس لاق» :لاق

 كلذ وهو] «(ًأدَسَج هّيسرك ىلع انيقلأو)» [(نوعمجأ ًاناسرف هللا ليبس .يف اودهاجل هللا ًءاش ْنِإ :لاق ول هللا ُمئاو [صقان دولوم يأ] لجر قشب تءاج «ةدحاو
 قايسلا اذه يف :لاق مث ههيلإ هعوجر مث هكلم بلسم تاياكح نم نورسفمل هركذ ام ريثك نبا ركذ دقو] باتو هللا ىلإ عجر 4َّباَنأثإ) [هتجوز هتدلو يذلا

 هينياسي نأ راحأل حلصيال يأ 4باهولا َتنأ كن يدعب نم دحأل يغبنيال ًاكلُم يل ْبَهو يل ُرِفغا بر َلاقإ» : و [رابخألا كلمتب ضري ملف «تاركنم

 اهرّيسُي امتد شو اهوق عم ني :ًءاخُر] 4باصأ ُثيح ًءاخُر ٍهرمأب يرحت حيرلا ُهَل اَنْرْحَسْفل : 75 هلشم رشبلا نم ودعب نم احأل نوكيال نأو يدب

 :7 ١ رهاوجلاو ّئلاللا نم اهيفام نوجرختسي راحبلا يف «صا ٌوغو» رشبلا اهيلع ردقيال يتلا ةلئاشا ةينبألا ينيب (ِءاَنب لك نيطايشلاوإ) : ما/ [دارأ ثيح
 ؟ ماتلا ناطلسلاو كلما اذه «باسم يغب كيسْمأ وأ ْنُئماَ انؤاطع اذه ىّصعو درع دق نم لالغألا يف نوقثوم «دافصألا يف نينّرقُم نيرخاوإ»

 ٌةبرق ةرخآلا يفو] ايندلا يف كلما عم ةوبدلا هل «بآم َنْسُحو ىَعلَل اندنع ُهل نوف : 6 ٠ كيلع باسحال تي نم ْمرخاو تش نم طعأف « انتا

 نم هندب يف هباصأ ايف ريغال هتسوسو نم هقحليام : :يأ] (باذعو ٍبّصُنب ٌناطيشلا يسم ينأ ُهّبر دان ْذِإ بوُيأ اندْبَع زكذاوإل : 41١ [عجرم ٌنَسَحو

 .ةيفاعلا هل تلماكتو وسلا نم هب ناكام تيعذأد 4 بارشو راب لستم اذهإف ع ل هلا عن لعفف ضرألا برش «كِلِجرب ضكزاإ : © " [ئالبلا



 ةمحر مهعم مُهَلشمو ُهلهأ هل اتيهووإ» :4* 23 تا
 مهّدازو مهنايعأب هدالوأ هل ىلاعت هللا ايحأ اتم

 يه ل ب عل ا ايا

 هتبانإو هتابثو هربص ىلع هب ةمحر :مهعم مهلثم ) باليل وأ رووعه ولأ هلآ

 يلوأل ىرركذوإج هتناكتساو هعضاوتو هه و ل 2
 ةبقاع ّنأ اوملعيل لوقعلا يوَذِل «بابلألا لسكر يأني ةريشت و

 لحخوإ» :4 4 ةحارلاو جّرخماو ٌجَرفلا ربصلا بوُفْحو َقاَحيسإَو مهن ان بج ركذَأَو نامت
 هنأ كلذو 4« ثسحتالو هب برضاف ًافغض كديب بوعحيو دم د م

 هتجوز ىلع بضغ دق ناك مالسلا هيلغ َيرَكِضَتَصِلاَجَم اان 5120

 دو 89 راحل نيمو © © ٍراَدلأ

 2 اذنه (0) 0 راَمَكْلَنمّلكو ٍلدكْلدَوَمَسأَو َليِعمْسِإ

 بويل اوَلَقَحَتقُمِنْدَم تنس( ٍباَتَمَوَسَْل نيمو

 © ٍباَرَسوَوريجكح ةَهكب يف نودي هيف نيكَمم
 دويل َنوُدَعفاَماَذَه ا 60 بارذأ يفرطلا ُتاَرصفَوهَدْنِعَو ##

 كراَواَذم | ٍداَمَتنممَلاَم اَنصْرِرلاًدنعَنِإ عيل ٍباَسيَ

 ادم 0 92 هلانب املي مهج ل 00 ِباَحَم رسل نيد

 6 وأ أدهلكَس نمرَخ 6 | ٌقاَمحَومسح وودي

 رايس تن فام

 برنخلا
1 

 ةدلج َةئام اهتبرضيل هللا هافش نإ فلحف

 ةئام هيفو خارمشلا ذخأي نأ لجو ّرع هللا ُهاَتفأَف

 نم جرخيف «ةدحاو ة هبرض هب اهبرضيف بيضق

 ىقتا نمل جرفلا اذهو ءورذنب ىفو دقو هِينِج
 ًارباص ُةانْدَجَو اَنإإ»:ىلاعت لاق اذهلو هللا

 هللا ىنثأ ءبيِنُم عاجر 4باَوأ ُهَنِإ ٌدبعلا مُعِن

 مهاربإ اندابع زكذاوإ : 4 ٍهحدمو هيلع

 «(راصبألاو يديألا يلوأ بوُقعيو ّقاحسإو
 ةّوقلاو عفانلا ملعلاو حلاصلا لمعلا باحصأ

 :45 نيّدلا يف ةّدِفانلا ةريصبلاو ةدابعلا يف
 ك4ِراَّذلا ىركذ ةملاخب مهانصتخأ انإإ»

 اهريغ مه مهل سيل ةرخآلل نولمعي مهانلعج
 َنيفطصملا نمل اندنع مهنإو» :

 رايخآلا نيَبَتْجمْلا نيراتخملا َنِمل رايخألا

 لفكلا اذو َعَسّيلاو ليعامسإ ٌركذاوإ»
 نع ىغأ امب مالسلا مهلع ءايبنألا ةروس 6 ُداَرَصْلَأ شم ال هوم دقوا ب بحرم لدا َلِيأولاَ يف مهصصق تمّدقت دقل «رايخألا نم لكو 1 و ور د سر م 20011118

 نآرقلا ينعي رك اذهإل :494 هتداعإ 29 راَكلأق امم ّركاَدتهاَنَل دق نم َترْوُلاَ
 مد «بام حل نقسلل نإو)ل «ميظعلا 2

 ىلاعت ُهَرَّسف مث «عجرملا نسم ةرخآلا يف 120
 مه ةحّتفم ٍنْذَع تانجو : ٠©: :هلوقب

 اوُداَرَأ م ٌريضخشأو ءوُنَجَو اوبلط امهم «ةريثك ةهكافب اهيف نوعي رش ىلع «اهيف نيئكتمإ» اهُياوبأ مه تحف اهوؤاج اذإ 4باوبألا

 نّسلا يف تايواستمو «ّنهتلوعب ريغ ىلإ ٌّنتفتلي الف 4 ٌبارتأ ٍفرطلا ٌتاَرِصاق مُهدنعوإ» 9 ماَدُخلا هب مهتتأ اوؤاش ٍهعاونأ يأ نم 4ٌبارشوإ»

 :654 مهروُسُت دعب اهيلإ نوُريصي يتلا نيقتملل هناحبس اهدعو يتلا يه نجلا ةفص نم انركذ يذلا اذه «باسملا مويل َنوُدعوتام اذهإ : 0

 نوجراخلل «بآم شل نيغاطلل نإو اذهإ :هه «اًوَقتا نيذلا ىبقُع كلت اهّلظو ماد اهلكأإ» :ىلاعت هلوقك «ِداقن نم ُهَلاَم ابقزرل اذه نإ

 ُهوُقوُذَيلَف اذهإ» :ها/ [مهسفنأل اوُدهمام سعي] ةُيداَهملا سئيفإل اهتولخدي «اهتؤلصي متهجإل :05 عجرملاو بلقنملا ٌءوس هللا ةعاط نع

 نم ءايشأو «جاوزأ هلكش نم ٌرخاوإ» :9/8 :لجو ّرع لاق اذهلو «ملّوملا هدرب ٍةَّدْش نم عاطتسُيال ٌدراب 4قاّسغوو# ُهرح ىبتنا دق راح «ميمح
 مهنأل 4 راثلا اوُلاَص مهنإ مهب اًبْرمال مكعمإل لخاد «محتقم ٌجْوَف اذهإ» :85 باذعلا نم ناولأو ءاهب نوبقاعُي هّدضو ءيشلا ؛ليبقلا اذه
 0-5 «مكب ابحرمال منأ لبإ» :نولخادلا مهل لوقيف «ةينابزلا عم اهدعب يتلا تلبقأ اذإ ىرخأالا لبق لخدت يتلا ةفئاطلا لوق اذه «متهج لهأ نم

 :51 رقتسملاو لزنمل «رارقلا سئيفإ ريصملا اذه ىلإ انب ىّضفأام ىلإ انوموعد نيذلا متنأ 4اتل ُةَوُمتمَدق متنأ مكب ًابحرمال متنأ لب اولاقإ»

 مهتاف انوُلضأ ءالؤه اني مُمالوُأل مُهارخأ تلاق# :ىلاعت لاق م «راثلا يف ًافغِض ًاباذع ُهذِزف اذه انل َمدق نَم انيرإ» [غابتألا ينعي] «اولاقو»

 .«يراثلا نم ًافْعيض ًاباذع



 كون 200 مهذغن انك" الاجر ىرنال انلام اولاقوإل:
 ًالاجر نوُدِقتفي رافكلا نإ ؟«رارششألا نم

 لص ريل
 وعام جد ع رس اساء ده هور

 مهند ) 9 راائع اير كيرتاَل امل امو قو مهو ةلالضلا ىلع مهّنأ نودقتعي اوناك
 لك لسد ل سس 00 20 1 م انعم مهارنال انلام :اولاق (مهمعز يف نونمؤملا

 مصاخت حل َكِدَنإ 7 الاتع َتَعاَرَمأاَ اًيرَحس : يف 4ًايرخس مهانذتا» :57 ؟راثلا يف

 06 وقرئ سر د - ؟ اصبألا تغاد ما ايندلا رادلا

 1 اك مَن مَنِ اكل ِراَثلَأ 4 فلعل يأ 0 58
 أ

 اوينوه لفك لرقم ربزملا مبنيا ٍضْراْلاَو توسل َر ذا :14 مملع انصب عقب ل نكلو متهج
 211007 هب حاس دمحتاي هب كانربخأ يذلا اذه وح كلذ
 لحل ملموس هن 1 نأ كشالو هيف َةيرِمال «راثلا لهأ ُمصاتل

 2200000 ا باقع فّرع] يٌرْذُم انأ امنإ لقال

 َكيَرلاقَذإ | نمر رينا تن 79 َنوُمِصحيدِإ الإ)» (دوبعم] «ولِإ نماموإ» [هاصع نمل هللا

 ِهيفتْخشَيوْمْسَوَساَدِإَك يل نطمح ْوِإَةَكَيلَمْلِإ  ينلك رمق دق يذلا «زاهقلا دجاولا لا
 مشد دع 0 ضرألاو تاومسلا بر :55 ُهَباغو
 مهلك ُهكِيلمْلاَدَجَسَم :07 ديجسوا هت ونس فّرصتمو كلذ عيمج كلام وه «امهنيبامو

 9 كلان 2 رج ب عرج هتّرِعو هتمظع عم ٌرافغ «رافغلا زيزعلاإ» هيف
 َلاَق [ 09 كدر ءَناكوَربكَدْسَأس ال 7 َنوُعَمج ىلاعت هللا لاسرإ 5 وه لقال :"1/
 تيس ا :5/ ٌميلب نأشو ميظع ٌربخ « ءمكيلإ ياَيإ

 تعمير

 :58 نوُلِفاغ وص ِرْعْم ةنع منأإ
 10100 0100 2 لك د ت رج ل 1

 ٍنيطني مفلح 35 راك موق ةَني 00001 9 تيل نم ذِإ ىلعألا اللاب ملع نم 2
 2 و2 0 رج يردأ تنك نيأ نم يحولا الول نومِصتخي

 فيكي وتملك محَ ب كَم جرح لاق 19 هيلع مدا نأش يف ينعي ؟ىلعألا املا فالتخاب

 نم كولا 0 نفسر ل َتَرَّلاَف 2 نيل ىهل دوجسلا نم سيلبإ عانتماو مالسلا
 4 ناس ا هر نإإ 7٠١: هيلع هلضفت يف ُهّبر ٍهِيَجاَحمو
 0 ولاول م رمل ذإ» ١: نيب ٌريذن ان امنأ الإ يلإ ىحوي

“3 
 هاو

 2 و 020 سدسعدعم < رمح م وهم + نم ًارشب قلاخ يِنإ ةكئالملل كبر لاق
3 1 1 4 

 9 سيِصلخمل مهنم كدابع 0 َنيِعمجأ ٌمهَسوعال هيلع رمد لخ لبق ةكئالملا هللا َملعأ «نيط

 ب ني ًارشب قلخيس هّنأب مالسلاو ةالصلا
 ميلا مقتو « نوتسم لمح نيب لاصلص

 مهلك ٌةكئالملا دجسف)»:1/* هللا رمأل ًالاثتماو «امارتحاو ًاماظعإو ًاماركإ «نيدجاس هل اوُعَقَف يِحوُر نم هيف ٌتحفنو ُهنيَوَس اذإفإ»: 1/7 رمألاب

 دوجسلا نع «ريكتسا]) ّندملا نم ناك ءًاسنج مهنم نكي ملو ءسيلبإ ىوس «سيلبإ الإإل:7 6 [كلذ نع مهنم ٌدحأ ضلسلتي ل] 4نوفمجأ
 ني تنك ْمأ تريكتسأ ّيديَب ٌتقلخ امل دجست نأ َكَعتَام سيلبإاي لاقو» :ال © هيف لجو ّرع هير َمّصاخ دقو 4نيرفاكلا نم ناكوإم مدآل
 ىلع َراثلا َلَضف] «ٍنبط نم ُةتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ٌريخ انأ لاقإل دج ؟[لع نيِاَعلا نم تنك مأ «دوجسلا نع تربكتسأ] !؟4نيِلاَعلا

 موجرم] «مجر َكنإفإل هيِمْدَق ةرضحو هتمحر باب نع هدرطو هللا ُهَدعبَأ 4 مجر كنإف اهم جراف لاق :ا/ا/ [هنم ٌلهج اذهو «نيطلا

 ًاروحدم ًامومذم ءاهسلا نم هلزنأو 4نيدلا موي ىلإ يعل كيلع َنإوإ» :9/4 ةمحرلا نم سليأ دق هّنأب هل ًامالعإ سيلبإ هاو [ببشلاو بكاوكلاب

 يذلا ميلحلا ُهَرظنأف «نيرظنملا نم كن لاقل ٠ 4 نوفي موي ىلإ ينرظنأف ٌبر لاق :,/84 ثعبلا موي ىلإ ةرظنلا لأسف «ضرألا ىلإ

 كِتزبف لاقإ» :8؟ ىغطو َدَرَع ةمايقلا ىلإ كالهلا نم َنِأ اًملف 4 موُعملا ِتقولا موي ىلإإ : 8.١ [ماقتنالاو ةبوقعلاب] هاصع نم ىلع لجعيال
 مهتصلخأ نيذلا] «نيِصّلخملا مهنم َكدابع الو :87 [ريرغتب ءاعدتسالا :ءاوغإلاو مهيلع هّبشلا لاخدإ !و تاوبشلا نيي ربا « نيعمتجأ مهتيوغأل

 ا .«اليكو كّبرب ىفكو َناَطْلُس مهيلع كل سيل ّيِدابع نإ :ىلاعت لاق اك [يّنم مهتمصعو «كتدابعل

 هّنأب مالسلا هيلع مدا قل لبق ةكئالملا ملعأ ىلاعت هللا ْنَأ يهو ءفهكلاو ناحبسو رجحلاو فارعألا لوأ يفو ةرقبلا ةروس يف هناحبس هللا اهركذ ةصقلا هذه 86 - 1/١ :ةيآلا
 ح سيلبإ ىوس :مهلك ةكئالملا كلذ لختماف لجو ّرع هللا رمأل ًالانتماو ًاماظعإو ًاماركإ هل اودجسيلف هتيوستو هقلخن نم حرف ىتم :مهملإ رمألا مدقتو «نوئسم ًامح نم لاصلص نم ًارشب قلخيس



 كمي َسَوَكنمََهَج ينل( لوقأ يأ د

 يف رون امورحبأ نهال 0 2

 0 نب ع وا د

 7 را هاهنا 7
 3 كا :ازنأ اَنِإ 9 رك كريِرَعْلاوَسأ نم بنكْلاٌلِيِزَت

51 7 
 لأ( حيِزلأمَل اصِلُخ هس بَع . ءأَ ّنَحْلاِب بكحلا

 مس 0 0 و ط2 همم سواص

 ءآيلؤوأ هنود ني أوذحتأ نيزأأو لاخلا نبذل أَن
 »رع حل وس اس ري م )س7 هدم م تس ىلا كك ص

 ف اَنِإىلز هلأ ىلإ انويرقيل الإ مَهَدَبَحناَم
 و ا ري #  هل همه -

 مف م يف
 بذل

 هه آ رص كه ري آ  آ

 وحلا انأ 4لوقأ ّقحلاو ّقحلاف َلاقإل 4
 ُكنم متهج نألمألا» :88 ّنحلا ٌلوقأو

 :لجو ّزع هلوقك 4نيعمجأ مهنم كقبت نّمِمو
 متهج نإف مهنم كبت نمف بهذاف لاقإل

 دمحتاي «لث» :85 «(ًاروفْوَم ًءازج مؤازج
 نم هيلع مكلأسأامإ» :نيكرشملا ءالؤهل

 انأاموإ» حصا اذهو غالبلا اذه ىلع 4 ِرْجَأ

 هب ' ينلسرأام ىلع ديزأال «نيفلكتملا نم
 نارقلا ينعي يوه ْنِإإ» :81 هنم صققنأالو

 نم نيفلكملا عيمجل «نيملاعلل ركذ الإإ
 دعب ُهأبن َنْمَلْعَتو :88 ّنجلاو سنإلا
 : يأ ؛بيرق نع ةقدصو ةَريخ نملعتل 4 نيج

 .نيقيلا ٌربخلا مكيتاي ٍتوملا دنع

 رمزا ةروس ريسفت
 ١: مكملا زيزعلا هللا ّنِم باتكلا ليزتتو» 4

 نم مظعلا نارقلا اذه ليزنت نأ ىلاعت ربخُي

 هيف ةيرمال يذلا ٌقحلا وهف ؛ىلاعت ٍهلنع
 نم ليزنعل هلإوإ :ىلاعت لاق م ؛كشالو
 ىلع .نيمألا ٌحوُرلا هب َلزن .نيملاعلا ٌبر

 ةيقطتل رة

 ١ داََقْلادِح ولاهو 5200 7 2

 اتلزنأ انإإ» : «نيرِذُنْلا نم ّنوكتل َكبلق

 هل ًاصِلخُم هللا دبُئاف ّقحلاب باتكلا كيلإ

 ٌعذاو هل كيرشال ُهدحو هللا دبعاف «نيّدلا 79

 ةّدابعلا حلصتال هّنَأ مهملعأو «كلذ ىلإ قلخلا ٍراَبملَأَل ّلِجَْأَر 2 للتو 20 ١

 ش الأ» :1" :ىلاعت لاق اذهو هناحبس كل 8 1
 سي 66 رس 4 لآ اهّنلآ كفو أ

 هل كيرشال هذحو هلل د اعلا هيف ف صلخأام وكر رسم مه 0
 اا هرم 1 7 وو ل ١مدأأ١ ٠٠6 “الأ هلأ

 .هللا اّلِإ هلإال نأ ٌةداهش :«صلاخلا ُنيِدلا ير ردفغل ار يزعل وهال 220
 نيكرشملا نم مانصألا داّبُع نع ىلاعت ربخأ مث كب

 ءايلوأ هِنوُد نم اوذختا نيذلاو :لاقف

 هكلمت كل وه ًاكيرش الإ كلل كيرشال كيب :مهجبح يف نولوقي اوناك اذه َةلزنم هدنع انوُبرقيو انل اوعفشيل 4ىَغلُو هللا ىلإ انوُبَقْيِل الإ ْمُهُدْيَْام
 ةّدحو هتدابعب هللا دارفإ ىلإ ةوعدلاو ءابنع يبنلاو اهدرب لسرلا مهتءاجو (هثيدحو رهدلا ميدق يف نوكرشملا اهدمتعا يتلا يه ةببشلا هذهو «كّلمامو

 هللا َنِإل (ةهلمعبي لماع لك يزجيو مهِاَعَم موي قئالخلا نيب لصفيس 4نوُلتخي هيف مه ايفإل ةمايقلا موي «مهتيب ُمكحي هللا نط .هل كيرشال

 همعزي [؟ هل دوال هنأ ىلاعت نيب مت ٠ .هتاياب ٌرفاك هبلقو فلا ىلع ءارتفإلاو بذكلا هدصق نم ةيادهلا ىلإ ٌدْشرُيال «ٌرافك ٌبذاك وه نم يدبمال

 امم ىفطصال ًادلو ٌذختي نأ هللا َداَرَأ ول : 4 :ىلاعت لاقف ىسيع يف ىراصنلاو «ريزعلا يف دوبيلا نم نودناعملاو ,ةكئالملا يف نيكرشملا ةلهج

 ٌُدجاولا ُهللا وه هَلاحْبْس» :ىلاعت لاق اذهلو مّلكتملا دصقمل ليحتسملا ىلع طرشلا َقَلَع ؛نومعزتام فالخ ىلع ٌرمألا ناكل «ءاشيام قلخي
 ىلع رداقلا وه :يأ] «قحلاب ضرألاو ٍتاوامسلا قلخو» :© ُدمَّصلا ٌدرفلا ٌُدحألا ُدجاولا هّنإف «دلو هل نوكي نأ ىلع سّدقتو ةّريت 4راهقلا

 ٌرمقلاو سمشلا ٌرْخسوإ نابقاعتم نايرجي اهرحس #«ليللا ىلع رابملا ٌرَّوكْيو رابلا ىلع ليلا روكُيإ» [دلولاو ةبحاصلا نع ييغتسملا لامكلا

 .هيلإ ٌبانأو ٌبات مث هاصع نمل ٌرافغ هتمظع عم وه 4ٌراَفغلا زيزعلا وه لأ «ةمايقلا موي ىلإ ؟ىّمسُم لجأل يرجي لك

 .رفكلاو نايصعلا نم اهريغو تايآلا هذه يف هنع هللا ركذام هوتعو هدّرَت نم ناكو ىهتمحر باب نع هدرطو هللا هنعلف مدآل دوجسلا نع فكدتساف «ةكئالملا سنج نم نكي م -

 1 ج فرصتب - ريثك نبا| 37

 لاو اهقراف ةاكزلا ىلآو ,ةالصلا ماقأو .هل كيرشال ُهَدَحَو هلل صالخإلا ىلع ايندلا َقَراَف نم :لاق هُم هللا لوسر نع «كلام نب سنأ نع هححصو ىاجلاو هجام نبا ىور *" :ةيآآلا

 /١/07ج بيغرتلا/ .4 ضار ُهنع

 رك
9 

 أ!



 سفن نع مكفانصأو مكيسانجأ فاللتخا عم نواة يرييرور ووري «كقلخ 4ةدحاو سفن نم مكقلخإل :
 ركل َلَرئَاَواَهَجَف راهم َلَعَج َمُتَوَدِحِبَو َفْنَنَم كفل مثإ» مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ وهو «ةدحاو 7 مساس ساس يد دس دس ل ل رس : 1 | وهو ق

 لولا, سوو حس هس >6 ل هس 2 صر ؛مالسلا اهيلع ءاوح يهو «اهججوز اهنم لعج
 كيم نونو  حاورأ هيمن نَحاْلاَنم «جاوزأ ةيناغ ماعنألا ّنِم مكل لزنأو»
 ا 203 2 رع جر نب دج جرس ؛جاوزأ ةيناع ماعنألا روهظ نم مكل ٌقلخو

 ُهَل مكبر لموت تكمل يف ٍقلَحوتيْنتالَ نَأضلا نم ؛ ماعنألا ةروس يف ةروكذملا يهو

 كرائأورفكَمنإ () نوفر َّقأكَّوْهاَلِإَدَلإكلمْلأ -- نمو نينا لبإلا نمو نيفا لا نيو نيت
 2 0 00 «[عون لك نم نأو ركذ :يأ] نينثا رقبلا
 ةَصراورحْشش نإ | ورك أو ِداَبِعِل صرب لَو مُكَصْوَعهن يف مرَدق «مكباهتمأ ٍنرطُب يف مكقلخيإ»
 27 1م سل ح هعر | © قلخ دعب نم ًاقلخإ مكتاهمأ نوطب

 صفح 0 هرخآر زو ةرزاورزمالو نوكيف قلخي مث «ةغضم مث ةقلع مث فطن نوكي

 2 م ةملظ يف «ثالث ٍتاملظ يفإ» ءرخآ ًاقلخ © ٍروُُصآاِتاَدي 7 اَميُكفَيَيَِو عصف حولا هف عشبو اضعواظمر اش
 رق م #آ 2 ير 1 يمس 4

 0 د [م هلام اعدّرض َنسسِولاس ماذإو 8 95 ةواشغلاك يه يتلا ةميشملا ةملظو ءمحرلا

 040 ا 00 هل < د فن 5 2 ُمكلذإ «نطبلا ةملظو ءدلولا ىلع ةياقولاو

 ادادنأ 0 اأَوعَدينامَىَضُهَنم َضرألاو ا مكبر هللا
2 0 9 

 2 - ردع 0 موه آل لالإ» كلذ عبج يل افرع

 قاف يسيل 0 انلأ ىنأفإ هدحو هل لإ ٌةدابعلا يغبتتالا يذلا

 3 ها وص :3/ ؟ هريغ هعم نودبعت فيكف ؟ نوُقَرْصَت

 ناو توليد ىَوَتْسَيْلَه لكَ هيرةمراوجريو ةرخ الا ريخُي «مكنع ٌيغ هللا ّنِإف اوُرفكت نإ
 57 همي 1 تقلل سي سوس كه رع واس لا

 5 70 / «رفكلا هدابعل تي تاقولحملا

 سس ايَّدلاو 2616 2001001000 020 80 و و تا و

 ُُثتُ 7 0

 رج 20 06 00 7-0 0 هلضف نش م دزيو مكل مب يمكل

 02 ٍباَسِحِربعب 00 قات طعما "سفن لمحتال يور ٌةَرزاو ٌررتالو»

 ىلإ مثل هيفن رمأب ٌبَلاَطُم لك لب ًاكيش
 «نولمعت مثك اهب مكدبُيف مكعجرم مكبر
 هدحو هللاب ُتيغتسيو ُحرضتي ةجاحلا دنع 4هيلإ ًاينُم هير اد رص ّتاسنإلا سم اذإوإو : م «روُدّصلا ٍتاذب ميلع هنإإل ةيفاخ هيلع ىفحت الف

 لاق انهو رون ناسنلا اكو مضرعأ ريل ىلإ ماج ملف هيل ةودت نم لض حبلا يف ملا محم اذإوإل :ىلاعت لاق اي ءهل كيرشال

 نع ليل ادادنأ هلل لعجوإ» «عرضتلاو ءاعدلا كلذ ىسي ةّيهافرلا لاح يف لبق نب هيل ! ودي ناكام ّيِسَن ُهنم ةمعن هلّوخ اذإ مثإل :ىلاعت

 كلت نمل ديكأ ٌديعوو ٌديدش ٌديدهت اذه «راتلا باحصأ نم كنإ ًاليلق كرفكب ْعَتَم ة لقلت ءدادنأ هل لعجيو هللاب كرشي ةيفاعلا لاح يف 4هليبس

 ؟ًادادنأ هل لعجو هللاب .ةرشأ مح للص نأ ؟4وو ةجر وجزَتو ةرخآلا ردح ًاماقو ًادجاس ليللا ءانأ َتناق َوُه ْنَمَأ : 8 هتقيرطو هلاح

 نيذلا يوتسي لَم لقط .اذهو اذه نم ةدابعلا يف دْبالو ءرجار ٌفئاخ هتدابع لاح يف 4هّبر ةمر وجريو ةرخآلا ٌرَّدحيإل هللا دنع نووتسيال

 قرفلا ملعي امّنِإ 4بابلألا اوُلوأ رك ذتي امنإإ ؟هليبس نع لضم ادادنأ هلل لعج ْنّمِم هلبق يذلاو اذه يوتسي له ؟4نوملعيال نيذلاو نوملعي

 «ةاوقتو ِهِيعاط ىلع رارمتسالاب .نينموملا ةٌدابع ىلاعت رمأي «مكّبر اوقتا اوُنمآ نيذلا ّيِدابعاي لقط : ٠١ لقعلا وهو سل هل نم اذهو اذه نيب

 اوُدهاجو اورِجاهف «ةَعساو 4 هللا ضرأو إل «مهارخأو مهاينُد يف ةنسح ايندلا هذه يف لمعلا ّنسحأ نمل «ةنسح ايندلا هذه يف اوُنَسحأ نيذلل»

 ىلع نورباصلا] ؛لايكمالو نزو ريغب «ةتجلا يف 4باَسج ريغب مهرج نوُرباصلا ىَفوُي امنإ» ءاوُبرهاف يصاعملا ىلإ متيعُد اذإو «ناثوألا اوُلِزتعاو

 .[هيصاعم كرتو هللا ةعاط

 [ينونذ فاغأو هللا وجرأ يأ] فاخأو وجرأ :لاقف (؟كدجت فيكد :هل لاقف «توملا يف وهو لجر ىلع هع هللا لوسر لخد :لاق سنأ نع ةدئسم يف ديمح نب دنع ىور 9 :ةيآلا

 / 7/ +ج ريثك نبا| .ةجام ع نياو يئاسنلاو يذمرتلا هاورو . فاي يذلا ُهَنَمآو وجري يذلا لجو رع هللا هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم يف دبع بلق يف ناعمتجيال» : تع لل لوسر لاقف
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 هل ًاصلخت هللا دبع نأ ٌتْرِمأ ين لق : ١
 هلل ةدابعلا صالخإب ُتْرِمُأ امّنِإ «نيّدلا

 هب ترس ل 2

 نأ تزيأو) ١١ هل كيرش ال هدحو نو انَدِل ترمي | َنيدلامَل اًصِلخم هل ادبعأن ُثَرمَأَنِإَلُ

 يلص هتّمأ نم ينعي «نيملسملا لَرأ نوكأ ل رس هس ساس رو حاس س حج 2ع رج ل 01

 ْنِإ ٌفاخأ ين 10 ١ ملسو هلآو هيلع هللا 4 ا هل 69 نيماسملالوأ
 موي وهو «# مظع موي باذع يّبر ٌتيِصَع ع أودع 09 يف ا 2 ع محح

 ةراخب ضيرعتلا هانعمو طرش اذهو ؛ةمايقلا شدت دبعاف و 728 فيدل كبعأ الق 58

 ُدبعأ هللا لقط ١: 4 ىّرحألاو لوألا قيرطب دمي 0 تفنأ اورسح يراد ل 5
 يتدابعو يتعاط :يأ] 4« يبد هل ًاصلخت سامر وهدا 92 1

 نم مكتشام اوذئعاف) : ١6 ل ًةصلاخ رك © نيِبَمْلاَت ارسل اوه كِل
 نإ نق» «مهنم ٌديتو ٌديدهت اذه 4ِهنوُد 3 ايي وعي ساس مع

 اوُريمخ نيذلا» نارسسحلا 3 «نيرياخلا 0 مهنا داَبَعي مداح أ فوحم كِل لل ونحت نمو

 000 2 1 هو صو رو سس رصاص هه صر

 الف اوُراَمَت «ةمايقلا موي مييلهأو مهَسفنأ م ًاوبانأواهو دبع نأ توسع وتحس َدلَاَو
 ىلإ مهولهأ بهذ ءاوبسو أدبأ مه ءاقتلا جور سد راع جدي هيك ساو ل 2

 اونكس نإو عيمجلاو راثلا ىلإ اوبهذ وأ (ةنحللا وةدهنسحا ن وشكل وتمتد )د دابعرشلف

 وه كلذ الأ «رورشالو مهل عاتجاالف الا مو 8 ود ,
 04 ل كلا و و 5 21 | ٠

 ٌفصو مث ءرهاظلا نّيبلا «نيبملا نارسحخلا اهيل بكيل وأخ 0 0 كعمل كيلو

 نم مهي ١5: :ىلاعت. لاقف راثلا يف مهّلاح 09 ٍراَّثلَأ قنَمُدِقْت تنافأ ب اَذَعَل 1 م هكعّقحّرمفأ

 5 «للظ مهتحت نمو راثلا نم للظ مهقوف 0 ا سدو ل 1 هر سو 2 206 1

 مهقوف نمو داهم َمّتهج نم مهل :ىلاعت لاق ور 5ناه مهراوقلاَنذ نكت
 كلذإب «#نيملاظلا يرخجن كلذكو شاع 20 0 مو 2-0-0222 عض ر 'َ

 :يأ] «ٍنوُقتاف د ٍدابعاي ُةدابع هب هللا ُفَرخُي رشم لأ داعيات جالهَّنأَد مولا سس

 يتوطسو يسأب اًوّسخاو [ينوقاخف يئايلوأأي مث ضرالا ف ميكيمكْلَسهَدَم ِءَمَسلاَنِم لَوْ هَ
 نأ توغاطلا اوبتتجا نيذلاوإل ١ ١: ه+ يكرس هوورم سب ع م4 عع رك < هه اح حس

 بنتجا نميف تلزن (هللا ىلإ اوُيانأو اهوُدبعي 2 ةمقم ارا جيم د وَ مادري
 [ةئجلا :يأ] «ىَّرسْمُبلا ْمُهَلل ءالؤهف © ببالي ا يآ إد يف نإ امدطُح َْزَعْجم © أ نأ جكللو فنا «نمحرلا ةدابع ىلإ بانأو ناثوألا ةدابع و

 نوعيتسي نيذلاإ :18 «ِدابع رشف 3
 نولمعيو ةلومهفي 4 ةّئسحأ نوعبتيف لوقلا

 لوُقُعلا وُوَذ «بابلألا اولوأ ْمُه كتلوأوإ» ةرخآلاو ايندلا يف هللا مهاده نيذلا ْمُه ةفصلا هذهب نوفصتملا هللا ْمُهاَدَه نيذلا كنلوأإ» هيف ام

 امث هذقنت نأ رّرقت «راتلا يف نم دنت تنأفأإ» يقش هلأ هللا َبتك نمفأ 4باذعلا ٌةملك هيلع ّقح َْمَقأل ١9 .ةميلسلا رطفلاو ةحيحصلا

 ٍهدابع نع ىلاعت ربخأ م .هل ليضُمالف هولي نمو هل يِاهالف ُهللا للضُي نَم هنأ ؛ هللا دعب نم ٌّدحأ هيدبمال :يأ ؟كالهلاو لالضلا نم هيف وه

 قابط مهل «راجألا اهتحت نم يرحت ةيبم ٌفَرُغ اهقوف نم ٌفَرُع مهل مهب اتا يذلا نكلإب ٠ :ىلاعت لاقف ةّنلا يف ًافَرُع مهل نأ ءادعسلا

 ٌدْعَو ةانركذ يذلا اذه يأ وألا َدْعَوإم ءاودارأ نيأو نوؤاشي !؟ كلذ لالخ نيب رابمألا كلست «تايلاع تافرخزم تامكحم تاينبم قابط قوف

 ءاملا لصأ نأ ىلاعت ربخُي «ضرألا يف يباني ُهَكََسف ًءام ءامسلا َنِم لزنأ هللا ْنَأَرَت ْمَلَأل ١ © داعيا هَ هللا فيلخيالا» نينمّوملا ُةَدابع هللا هدعو

 هحئاورو هموُعطو هلاكشأب ًافلتخم ًاعرز ضرألا نم عبانلاو ءامسلا نم لزانلا ءاملاب جرخي «ةلاولأ ًافلتغ ًاعرز هب جرخُي مث) «ءاهسلا نم ضرألا يف

 يلوأل ىّركذل كلذ يف نإ «مطتحُي ًاسباي دوعي (ًاماطخ هلعجي مثل سبيلا هطلاخ دق 4أَرفْضُم / م ةارتفإل هبابش دعب لبتكي 4 خيب مثإ» هعفانمو
 .ءاهوش ًازوجع دوعت مث ءانسح ةَّريطن نوكت اذكه ايندلا هذه نأ نوربتعيف اذهب نوركذتي نيذللا «بابلألا

 يرّدلا بكوكلا نوعارت ؟ ءفّرُعلا لهأ ةّنحلا يف نوءارتيل ةّنجلا لهأ نإ» :ءهلَْم هللا لوسر لاق :لاق ةرثره ينأ نع ٍحيحص نسح دانسإب يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور ؟٠ :ةيآلا

 /49/4ج ريتك نبا/ .«لسرلا اوقّدصو هللاب اونما ٌماوقأو هديب يبسفن يذلاو لبد :ِهَْع لاقف ؟نوّيبتلا كئلوأ هللا لوسراي :اولاقف ءتاجردلا لهأ:لضافت يف علاطلا قفألا يف براغلا



 وهف مالسإلل ُةَردص هللا حرش ْنَمفأْل
 وه نّمو اذه يّوسي له ؟4هّبر نم ٍرون ىلع
 :ىلاعت هلوقك «قحلا نع ديعب بلقلا يبساق
 ًارون هل انلعجو ُهانييحأف ًاتيم ناك نَمَوأل

 ِتاملظلا يف ُهّلَكَم ْنَمك سانلا يف هب يشمي

 ليوفإ» :ىلاعت لاق اذهو ؟تاهنم جراخ سيل
 دنع نيلت الف هللا ركذ نم مهسولق ةيساقلل

 ٍلالض يف كنلوأ» مهفتالو عشختالو هركذ
 ًاباتك ٍثيدحلا ّنسحأ َلْزن هللا» :77 4نيبُم
 هباتكل هللا نم ٌحدم اذه 4يناثم ًاهباشدم
 هلك نآرقلا ينعي «4يلاثم ًاهباشتمإ» ,مظعلا
 [قحلاب] ةيآلا هبشت ةيآلا «يلاثم هباشتم
 نارقلاف «[قدصلاب] فرح لا هبشي فرحاو

 «ضعب ىلع هّضعب ُدرَيو ًاضعب هضعب هبشي

 دحاو ىنعم يف نوكت ةرات نارقلا تاقايس ْنإو

 [هوجو وذ نآرقلا نإف «رثكأر نيسينعم دا

 مث مهر نوشخي نيذلا ُدوُلُج نم ٌرِهَشقَنط
 هذه هللا ركذ ىلإ مهولقو مهدولج نيلت
 امل نابجلا مالك عام دنع راربألا ة ةفص

 فيوختلاو «ديعولاو ٌدعولا هنم نومهفي
 ةيشخلا نم مهدولج هنم رعشقتف «ديدبتلاو

 ركذ ىلإ مُبولقو مهدولُج نيلت مثال فوخلاو
 .هفطلو هللا ةمحر نم نوجري امل 4هللا
 هذه «ءاشي نم هب يدبي هللا ىَدُه كلذإ»
 كلذ فالخ ىلع ناك نمو هللا ُهاَدَه نم ةفص
 هلامف هللا للضُي نموإب هللا هلضأ نمت وهف
 َءوُس ههجوب يِّتَتَي نمفأإ :؟ 4 ك4ِداَه نم
 هل. لاقيف ٌعرقيو ؟4ةمايقلا موي باذعلا

 ينل ة تك
 لق حاسس 2 ولا ساس لو

 لي دوف ير نيرون لع وهف سل الر دصُمنأاش نمُفأ

 9 ٍوركَص ف كهف اتاقددو : هلق ةَيِسفلَل

 هدعَسف َقِاَكَم اهيلَستم ابنك ثيِرَحْل َنَسحَل لَيْسَ
 وع 0 م 47ج ةمو

 مينو في ا 5

 نَمَودآََعَي نمسويى ديلا ىَدُه كده لإ

 وش وهو قس نمفأ () ٍداَه َنِمْمَل امد ُهَنلأٍل ِلَضي
 نو م اوفو نمل ليِقَةَمِلاموبِباَدَعْل 0 ب

 ُثْيَحّنِو ٌباَدَمْلاَمُه مُهننَأكَمهِلقِنمَدلاَب 121 15
 220200 د م

 ٌباَرعْلو اند َةول أ ف ىلا ههه اذَت(2) ] تورس

 ىفساَّنلِلاَسَْمَص دقوا ) ومليون درك ورك

 َيبَرعاءم يي اوك ديم مُهلََِلََم لكننا فَلا اذه
 1 62 َنونيمُهَلَ جوع ذَرَبَع رع

 اَتمَِيوَيْسيْلَهِلْحَزَملَساَكمَيَوَد 0
 جمر تيم

 نوم ممل تيم كَ 09 توئكتجل ضنك ل البو دَمَشأ
 6 توفيق وكر َدنِعةَمَيقْلا مَويحتَِمَن 7

51 
 مشكاص اوقوذإل :نيملاظلا نم هلاثمألو
 ةبّدكملا ةيضاملا نورقلا ينعي (َنوُرُعشيال ٌثيح نم ُباذعلا ُمُهاتأف مهلبق نم نيذلا َبّذكإل :70 ؟ةمايقلا موي اتمآ يني ْنَمك 4نوُبمكت
 دق مهّنِإف كلذ نم ,نوبطاخما رّدخياف «ايندلا ٍةايحلا يف يزيل هللا مُهَقاذأفإ :75 يقاو نم هللا نم مهل ناكامو مهبونذب هللا مهكلمأ لسرلل

 هةفآ «نوملعي اوثاك ولإ» ايندلا باذع نم ميباصأ امي مظعأو «ربكأ ةرخآلا باذعلوإ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لسرلا فرشأ اوُبَدك

 :7/8 ناهذألا ىلإ ىنعملا برقي لكمل ّنِإف «لاثمألا برضب هيف سائل اب (نوُرُكذتي مهّلعل ,لّتم لك نم ٍنآرقلا اذه يف ساثلل انيرض دقلو»

 ديعولا نم هيفام اورذحيل «نوُقتي مهلعلإ» حضاو نايب وه لب َسّبلالو هيف َجّوِعال نيبم يبرع ٍناسلب نآرق وه «جّوِع يذ ريغ ًايبرع ًانارقإ»
 ًاصلاخ 4« لجرلإ» ًاملاس 4مَلَس ًالجرو» «مهنيب كرتشملا دبعلا كلذ يف نوعّرانتي «نوّسك اشتم ٌءاكَرش هيف ًالجر ًالئم هلا برص : "9

 الإ ٌدبعيال يذلا صلختلا : نمّوملاو هللا عم ةملآ دبعي يذلا كرشملا يوتسيال كلذكو ؛اذهو اذه يوتسيال ؟4ًالثم نايوتسي لهإ هريغ ٌدحأ هكلهإال

 كنإإ ٠: هللاب نوكرشُي اذهلف 4نوملعيال مهرثكأ لبه مهيلع ةجبحلا ةماقإ ىلع 4ولل ُدمحلا» !؟اذه نم اذه َنيَأف .هل كيرشال ُه ُهدحوا هللا

 مكر دنع ةمايقلا موي مكنإ مه 1١": ةرخآلا رادلا يف هللا دنع نوُعِمتجتسو «ةلاحمال رادلا هذه نم نولقنتس مكن « نوتيم مهنإو ثيم
 .نيكرشملاو نيرفاكلا بّذعُيو ,نيدحوملا نينمؤملا يجنيف «ٌقحلاب مكنيب لصفيف «كرشلاو ديحوتلا نم ايندلا يف هيف متنأ ايف 4نوُمِصتخَت

 هللا مهتمن ؛هللا ءايلوأ ٌُثعن اذه :لاق هللا ركذ ىلإ مهولقو مهُدوُلُج ُنيلت مث مهَّبر نوشخي نيذلا ُدوُنُج هنم ٌرعشقتإ» هللا همحر ةداعق الت :لاق رمعم نع قازرلادبع ىور ؟8 :ةيآلا 00
 .ناطيشلا نم اذهو ؛عدبلا لهأ يف اذه امّنِإ مهيلع نايشغلاو مطوقع باهذي مهتعني لو هللا ركذ ىلإ مهُبولق ٌنئمطتو ؛مهنيعأ يكبتو مهدولج ٌرعشقت نأب لجو ّرع

 /51/4ج ريثك نبا[



 | َبْذَك : ا ضف

 7 © ىلع َبَذَك ْنْمِب ملأ نم نينا كا
 هعم اولعجو هللا ىلع اورتفا نيذلا نيكرشملا ؟ غهزخلل

 :يأ ؛قحلاب «هءاج ْذِإ قدصلاب تذكو» ىرخأ ادد لاا سيل هم 8 ١ وم عم 1

 ءملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر بّذِكو ٍقدَِص 2 أي َبّدَكَو هلال ع بدكح َنئِمملظَأْنَمَ 4
 ممل وح ل 00 ِس . “ 3 2

 مهو ؟4نيرفاكلل وشن متهج ٍٍق سيلأإ ىزلاو 29 .نيرمل 1ىوتمم نهج ىف تلا 50 ءأج ذإ
 :" 1 :ىلاعت لاق مث .نوبّذكملا نوُدجاجلا 2
 0 10 ميس سما #7 نب 0 2 -4

 يذلا كلا قّدصو قدصلاب ًءاج يذلاو# © توَقَتمْلا مه كِل دب َفَدَصَوِقْدَِصْلْايَءآَج
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه قدصلاب ءاج 9 1-2 < َكَ ع ير و و

 «نيبمّوملا ينعي ينعي :هب. .قّدص يذلاو «ملسو هلاو رج 950 نع تيو ٍِ 9 َنيِيسحمْلا# خإ

 «نوُقّملا مه كتثوأ» «نآرقلا باحصأ مر 0 ىّرَأَاَوَس أ هت هساَرْفَع 2
 مه .:* 4 رفكلاو كرشلا اوقتا نيذلا 6 تي تح سا 2
 امهم ةتجلا يف ينعي #مهّبر دنع نوؤاشيام هَل أ ©9 َنوُلَمَميَأو اكول ٍنّسْحَأ

 :" © «نيديمجملا ًءازج كلذإل اوُدَجَو اوُبلط بع سس 6 تكل د

 اوُلِمع يذلا أوسمأ مبنع هللا َرْفك 22 0 ذوفوخيو مدبع

 اوناك يذلا نسحأب مهّرجأ مهيزجيو لضم نِمُولاَهمَسَأِر هَيْنَمَو © () ٍداسه َنِمّمَلاَمَهمَسَأ
 مهنع لبقتن نيذلا كئلوأ» يلاعت لاق (نولمعي َقلَح 2 رول ا

 يف يف مهتاديس نع ٌرواجتنو اوأعام َنسحُأ 0 8 اش كرسمس

 فاي لا سيلا» 5 نرد

 سال ا رع لذ م 00001

 هدَبع نم يفكي .ىلاعت. هّنَأ :ينعي ؟4ةدبع 2 ل 7 ل نان ون

 نب نيدلاب كنوُفَوحُيوإط هيلع َلكوتو را ءاس 22 عج هم أ ا آس هم
 هللا لوسر نوفّوخُي نيكرشملا ينعي «ِونوُد 00010 ل0

 مهمانصأب هنودعوتيو .ملسو هلآو هيلع هللا لص 11 4 35 9 نو دوطوتمل ع

 اولَمَعَأ مومن ونملا لكح وي

 نمو :ىلاعت لاق اذهل .ًالالضو مهنم ًالهج وس كك -ٍ 535 ا و
 سوو" موه ني الفل لاش ل تح تاكو :"1/ يداه نم ُهلاَمَف هللا © تح 1 فو 2

 زيزعب .هللا سيلأ ليِضُم نم هلامف هللا دبع 00 0 70 # ار هايم

 يذلا ٌريزعلا هّنِإف :هبانج ىلإ.ًاجلو هيلإ دنتسا 3
 هب رفك نمم هنم ًاماقتنا ٌدشأالو هنم ٌرعأال

 نأ نوفرتعي اوناك نيكرشملا ينعي هللا َنوُقَي ضرألاو ٍتاومسلا قلخ نم مُهَتلأس ْنِيَلوط :"/ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ُهَلوسر ٌدناعو كرش
 ني نو دام مُر لقا :ىلاعت لاق ادهو ءأعفنالو ارض مهل كلمبال ام ريغ هعم نوُدعي اذه عمو اهل ءايشألب قالا ره "اجب عل

 هللا لوسر لاق: .رمألا نم ًائيش عيطتسنال ؟«وتمحر تاكيسْمُم نه م لق ةمرب ينكارأ و أ هّرض تافشاك نه له رضب هللا يندارأ نإ هللا ٍنوُ

 كوعفني نأ ىلع اوُعمفجا ولو «كورضي مل كيلع هللا هبتكي م ءيشب ٌكورضي نأ ىلع ٌثعمتجا ول ةّمألا نأ ملعاو . 8 :ملسو هلاو هيلع هللا لص

 لاق :متاح يبأ نبا ىور «نولكو تملا لكوتي هيلعإ» فاك هللا هللا يِبْسَح ل نق .ماح يلأ نبا هاور «ثيدحلا (كوُعفني م كل هللا هبتكي مل ءيثب

 رع لل دي يف اب نكيلف سانلا ىنغأ نوكي نأ ٌبحأ نمو :هللا ىلع لكوتيلف ساّنلا ىوفأ نوكي نأ ٌبحأ نما :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع «ٌلماع ينإ)» ٌديعوو ٌديدهم اذهو «مكتقيرط ىلع اولمعا «مكيناكم ىلع اوُلَمعا موقاي لقط :"8 ثيدحلا (هيدي يف امب هنم ُنّنْوَأ لجو

 مئاد «مقم ٌباذع هيلع لجيو# ايندلا يف ؟ِهيِزخُي ٌباذع هيتأي نمط : ٠ ُهلابَوو كلذ ٌبغ نوملعتس «نولمعت فوسفإل يجبنمو يتقيرط

 0 مااا 00 . : .اهنم هلا انذاعأ (ةمايقلا موي كلذو ةنع ديحمال ٌرمتسم

 يف اننيب ناكام انيلع رركيأ هللا لؤسر ْيأ :ريزلا لاق «نوتّيم مهّلإو تيم كنف :هلَع هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن ا :لاق ماّرعلا نب ريبزلا نع دمحأ مامالا ىور ١" :ةيآلا
 حيحص نسح ُثيدح :لاقو يذمرتلا هاورو !!ديدشل رملا نإ هللاو :ريبزلا لاق «هقح ٌّقح يذ لك ىلإ يّدْؤُي تح مكيلع نرركيل معن» :هكَزَع لاق ؟بونذلا صاوخ عم ايئدلا

 01/4 ريثك نبل
 ٌريصلاو ناهرب ةقدصلاو رون ٌةالصلاو «ضرألاو تاوامسلا نيبام نآلمت هلل دمحلاو للا ًناحبسو «نازيما المت هلل دمحلاو «نامإلا بطش ُروُهْطلا» : هع هلل لوسر لاق "4 :ةيآلا

 1 مقر هحيحص يف ملسم هاور «اهَقبوُم وأ اهقّيعمف ُهَسفن ٌعئابف ودغي ساّنلا لك «كيلع وأ كل ةَجح نارقلاو ىايض



 سائل ٌباعكلا .كيلع اترنأ انإإ» ١
 عيمجلا ىلاعت هللا :هلزنأ «نارقلا ينعي د # قحاب

 ىدسها' نفط ءَّنحلاو سلا ن نم قلحلا
 هنمفت ىلإ كلذ عفن دوعي امّنإف («هيسفتلف

 مجري امّنِإ «اهيلع ليضي امنإف لض نّموط
 مسهلع تنأاموإ» .هميسفن ىلع كلذ لابو
 ٌريَذن َتنأ امّنإإ ءاودتبي نأ لكومب «ليكوب

 ىفوتي هللاط 5 «ليكو ٍءيش لك يلع ُهللاو
 فّرصتملا وه ىلاعت هللا «اهتوم نيح سفنألا
 َسفنألا قوتي يذلا وهو ءاشي امب دوجولا يف

 نيذلا ةظفحلا َنِم- لسرُي امب .ىزيكلا ةافولا

 يف ْتْمَت ل يتلاوإ» «نادبألا نم امنوضبقي
 «مانملا دنع ىرغصلا ةاقولا يه هذهو «اهمانم
 .ليللاب مكافوتي يذلا وهو :ىلاعت لاق اك

 ىضقُيِل هيف مكثعيي مث راهتلاب مُثحرجام ملغيو
 ةظفح' مكيلع لسريولا هقيآلا 4 ٌىَكسَم سم لجأ

 انلاسرةقوت ُثوملا ُمكدحأ ءاج اذإ“ىتخ
 3 وقل ٍتايآل كلذ يف نإ نوط ٌرفيال مهو

 هللا ِنوُد نم اوُدختا أ : فرب 4 نوركفتي

 مهذاحتا يف نيكريشملا ىلاعت ّمذي «ءاعفش

 يهو ءمهسفنأ عءاقلت سس عاغفش .ماننصألا

 اوناك وَلَو لق .رمألا نم ًاكيش  كلققال
 ل لق) : 64 ؟ ؟4نولقعيالو ًاكيش نوكلميال
 «ضرألاو تاوامسلا ُكْلُم ُهل ًاعيمج ٌةعافشلا
 همي ماء كلذ عيمج يف .فرصتملا وه

 يزجيو 4 .هلذعبا مكحيف' ةماينقلا وب موفر

 :نيكرشملل .اًماذ ىلاعت لاق. مث هلتمعب لك

 ُبولق ْثّرأشا ُهَدحو هللا 1 اذإو» 8

 معلا وش ل
 ذل

 سس اساسي ماس 31 سا 70710 020 16

 اا 2 020 2

 يعتري 525050 ءدسْفنلم

 قلأواَتْوَمتِاِح شقاق وتم © | ليك
 َتَوَمْل تك تلا فايت ماتكو َتَدَكَرَل
 سس 2 لجل كإَرخُفْلال ريو

 ا كارز نياوثتلارأ © بوكت رق ََىَل

 © تلقَتَياكَواَميَس َنْوكلْمَيالأ اةاَكس وكول
 دك ضردْلاَو تَومَسلا كمل اعدم هديُ
 َتَنَأَمَس ّّث اَمشَأهَدْحَو هَللَركَذ اَدِإَو و (©) توُعَحْ هيل

 نسل ورخلاب توبوا صدأ ثول
 توما طاََمُهَلل الف () نورتي مْهاَدإَءونَود

 ٌةداَسعمكحَك أَو َركََّشلاَو ِيَْلاَمِِلَع ضَراْلاَو
 اهكط ردا 069 تفرك هِفأناكاَمِف

 تيل كلل

 ارحل وس نم هيأ دف المع عمم كو أيج ض ضر ا فم

 نو حو حيان لامع الأ و مك اَديَووَمَبِقْلاَمَوي

 فلن
 لإ هلإ ال :ليق اذإ «ةرخآلاب نوئم يال نيذلا
 مُه اذإ» دادنألاو مانصألا نم «هنوُد نم نيذلا ٌَركذ اذإ ارا .«[عرافكلاو نيكرشملا بولق] ترفكو تربكذساو ترفنو ٌتضبقنا ةدحو هللا

 َرِطاف مُهّللا لقط :ديحوتلا نع مهترفنو كرشلل مهيح نم هب مهّمذام نيكرشملا نع ركذ امدعب .ىلاعت لوقي : 5 نورَسيو نوجرفي 4نورشبتسي

 ريغ ىلع اهلعج :يأ اهّرطف ,قنعمو .٠ .ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا. هل .كليرشال هّدحو» هللا تن جدأ «ةدابشلاو. بيغلا :ملاع' ضرألاو تاوامسلا

 .مهِداَعُم موي مهنيب لصفتس مهايند يف «نوفلتخي هيف اوناك ايف كدابع نيب مك تنأإل ةينالعلاو رسل , «ةداهشلاو بيغلا ملاعإل َّن قبس لاثُم

 ليئاكيمو ليربج بر مهللا : ةئالص َسنتفا ليلا نم م َماِق اذإ ملسو هلاو هيلع. هللا .ىلص هللا لوسر ناك» : :ةشئاع لاق. :هحيحض. يف ملسم ىور

 كّنِإ كنذإب قحلا نم هيف تلا اب ينردها نوفتخي هيف اوناك ايف َكِدابع نيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ماع ء ضرألاو ٍتاواهسلا راف ليفارسإو

 هفعضو ضرألا ينام عيمج نيكرشملل نأ ولو «هعم هلئمو ًاعيمج ضرألا:يلام اوُملظ نيذلل نأ ولوإل : 34 ؟مقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدب

 لاق ام ءًابهذ ضرألا ءلم ناك ولو ُءاَدِفلا مهنم لبقيال اذه عمو «ةمايقلا مويإ» مهل ىلاعت هللا هبجوأ يذلا «باذعلا ء ِءوُس نم هب ا!ًوَدَتفالِإ» هعم

 .مهباسح يفالو مهلاب يف نكي لام مهب لاكتلاو باذعلا نم هللا نم مهل رهظ 4نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مه اَدَبوإط :ىلاعت

 ٌتعضو يبر كمضاب :لقيل م «هيلع هلام يرديال هّنإف هورازإ ةَلِعادب هضفنيلف هشارف ىلإ ىدحأ ىوأ اذإو :لاق هلع هللا 'لوسر ن نأ ملسمو يراخبلا يحيحص يفو 4؟ :ةيآلا

 هاج رثك نيا .«نيتحلاصلا كداب هب ظفحت امب اهظفحاف اهتلسرأ نإو ءاهمحراف يسفت تككسمأ نإ «هعفرأ كبو يبنج

 - دهشأ يّنأ ايندلا هذه يف كيلإ دهعأ يّنِإ ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو ٍتاوامسلا َرطاف َمهّللا :لاق ْنَم» :لاق هَ هللا لوسر نأ دوعسم نب هللادبع نع دمحأ مامإلا ىور 458 :ةيآلا



 رهظو اوبسكام تائّيس .مه اَدَبوإَظ نهال ندع قاب
 مراح نم ايندلا رادلا. يف اوبستكااه ءازج ممل

 «نوؤزيتسي هب اوناكام نيف قاحوإ متاملاو -هيأوناك أَم موِبَقاَحَواوْبَسكاَمُد ٌتاَكيَس جن دو

 اوئاك ان لاكتلاو باذبعلا نب مهب. طاخأو 0 ل 92 00 ربا حس حاس

 اذإفإ» :4 8 ايندلا رادلا يف هب نوئزهتسي ةنئلوحاذإماناعدرضن اسفي سم سم اَدِإَو) َنوءِزَهمَسي -
 ةمعن هانلّوخ“: اذإ مث اناعو ٌّرُض ُناسنإلا سم ٌدَعَمْي

 لاح يف هنأ ناسنإلا نع ىلاعت ربخي. يانم كوكس يهل لع هيو اَمكيلءاتَم
 هيلإ بينُيو لجو رع هللا ىلإ عرضتي ءاّرضلا ل ا نمي اَاَدَع ا 20 55

 ىكب هناحبس .هنم ةنمعن .هلّوخ اذإو .ةوعديو

 ىلع 4 ملع ىلع ُهِْت وأ امنإط :لاقو .ىعطو كَم ثاَتِس باص اج 7 نوبي أون ع 0
 مضيعزلط لدطا لن اصدسرلل تخرج د يمل كلك اي

 هذه هيلع انمعنا امّنإ لب معز م“ رمآلا سيل
 000 0 ير يكل ع

 خا َقْررلا طسنب اد هلل هللا نأ التي ١ َنيرِجْعَمِبمْهاَمَو
 مأ عيطيأ هيلع انمعنأ ايف هريتخنل ةمعنلا

 اذهلغ « نوملعيال مهّراكأ نكلؤإ» ءيصعي رح رو امسك 3 0
 :© ٠ نوعّديام نوعّديو نولوقيانم :نولوقي 2. 518 نو وَقْل تْيَأَل كلِلَد فَّنِإ ردع دّقيو ءاشينمل

 مص امف ؛مألا نم َفَْلَس نم ريثك معزلا: اذه ميرا ا بودل 20 00 معزو ةلاقملا هذه لاق دق نوُبِمكي اوناكام نوأوط ل هش عارى دارمي # ء 0 1 هت ذآ 1 2 مهنع ىنغأ امف مهلبق نم نيذلا اهاق دقإل يف . ةقللا
 06 .نوببسكي اوناكام مهعفنالو مهلوق

 اوُملظ نيذلاو اوُبَسكام ُتائّيس مهاصأفإ» كياني نقدية بكي كاع دو 67
 مهبييصيس#» نيبطاخلا ّنِم «ءالؤه نم اني 20 ميج بس ع

 كئلوأ ٌباسصأ م «ابَسكام تاتّيس لأم َنَسَحل أوه اوعيتاو (هؤل تب َتوُرَصْناَمُب بام
 نأ اوملعي ْمَلَوأل : هى" « نيزجعمب  مهاموؤط ُباَدَسْلأ مْ باين لموت نم 31

 هعصوي «ردقيو ءاشي ْنَك َقّْرلا ُطْسْيَي هللا قرم عَل ِ هك د د
 كلذ يل َنإإط نيريحآ ىلع ُُفيضُي موق ىلع ٌسَفَن لوقتنَأ (02) تر وُرعُتتالَمْ ناو هتعب

 :07 ًاججحو أربعل نونمؤي وقل ٍتايآل ل 6

 مهيفنأ ىلع 0 يوابعا 30 ) تيل تكنو هللا نب ٍفُتلكَفاَم َلَ
 تونذلا ٌرِفَغي هللا نإ هللا ةمحر نف اوطنقتال 24

 ةيآلا هذه ©"2محرلا ٌروفغلا وه هنإ ًاعيمج

 ٌدبع ّنطنقيالو .رجبلا لير لثم تناك نإو بات نمل ًاعيمج تونذلا رفغي ىلاعت هللا نب ٌرابخإو ؛ةبوتلا ىلإ مهريغو ة ةرفكلا نم ةاصُعلا عيمجل ةوع

 64 «ودابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا َنأ اوملعي ملأإ» :ىلاعت هللا لاق ع عساو .ةبوتلاو ةمحرلا باب نإف هش رثكو ةيونذ ثمَطَع نإو لا ةمحر نم

 .لبق حلاصلا لمعلاو ةبوتلاب اورداب 4نورَصنتال مث ٌباذغلا ُمُكيِتأ نأ لبق ني لإ اوُملستساو هللا ىلإ اوغجرا «اوُمِلسأو مكبر ىلإ اوُينأو»
 نم «نورغشتال متنأو ةتغب ٌُباذعلا مكيتأي نأ لبق نمإ» مظعلا | نارقلا وهو «مكبر نم مكيلإ لزنأام ّنسحأ اوغبتاوإو - ©8 ةمقنلا لولح

 ةبانالاو ةبوتلا يف طرفملا مرجما ٌرّسحتيب ةمايقلا موي هللا بدج يف ٌتطّرفام ىلع اتَرْسحاي سفن َلوُقَت ن7 :ىلاعت لاق مث «نوملعتال ثيح

 نقوم ديغ ءاىزبتسم رخاس لمع ايندلا يف يلمع ناك امئإ «نيراّسلا وَ تنك نوط «ّلحو رع لل نيعيطما نينسحنا نم ناك ول ون

 : قّدصُم

 بكر للرسم سألوا ل ماع و دمع رض ىو ل م
 سار "اع م

 ؟يل رفغُي لهف «تارجو تاردغ يف نإ هللا لونسراب :لاقف هه اًصَع لع مهرعدي هيك عيش م لا إلي :لاق ةسبنع نب ورمع نع دمحأ مامالا ىور ه1 :ةيآلا

 /هدبإءجريثك نباا 2 ٠ .هتليرجفو كاد كلل رفع دق» : :هَ لاقن !؟لا لوسر كلأ دهشأو ءىلب :لاق ؟هللا الإ هلإ ال ْنأ دبشت ٌتسلأ» : هني لاق



 تكل يناده.للا نأ ؤل لوفت وأإل ت7
 نأ ول سفنلا هذه لوقت :يأ] 4نيقتملا َنِم

 20 يكمل نَم م تنكحأا ىسَدَه هَل درأ تبرأ 1 ل فب [يصاعملاو كرشلا ٌثيقنال ِهنيد ىلإ يندنشزأ هلا 21 »حا 25 هال ةرهأ
 0 2 3و ر 0 7 يل نأ ول باذعلا ىرت نيح لوقت وأإل :
 0 تديعأ ول ُدَوَن «نينسحما نم َنوكأف :ةَرك
 2 كل امال اس ج محرر عسي سر 2 1 72 ابع ١ لاق ١ نسحتل ايندلا .ىلإ

 مولوقي نأ لبق نولئاق ٌدابعلااَم ىلاعت ريخأ اهيتدكَف 4 أ كات ءاج دق نب  نييسرخملات و :سريع نبا لق .لمع

 ةَمَيِْلامويو () رف 34 أ[ رم و تركت آو .:ىلاعت هللا لاو ةولسعي نأ لق مهلمعو

 قتلا وست مفي الاون ترذلا ىرت توكتساو اهب تبدكف ينابأ كءابج عمي رو ور 721 1 : تدكف دان َكْ

 #2 . 0 0 هر ذآ لا دبعلا اهيأ كتءاج دق «نيرفاكلا نم تنكو

 اوقا نزلا هللا سيو | و َتيريكَتَمْلل ىوتم منهج تبذكف ايندلا يف يتايا هنم ناكام ىلع ٌمِدانلا

 ن9 كور 2 وسلام هَسَمِيا 2 تراكم نمي .ٌتنكو اهِعابتا نع ٌتريكتساو.اهب
 ممويوإ» 5٠: اهل نيدجاجلا اهب نيرفاكلا

 يوك كنز 0 ا مامر ا 4 : 20 ل

 اممم 9 ليكو ءْئَس لَم لعوهوو ٍءْىَس لكح ٌقاَح مِهُهوجو هللا ىلع اوُبذك نيذلا ىّرت ةمايقلا
 204 0 2 2 هلا اوعّدا .نيذلا نع ىلاعت راخي , 4ةدوسُم

 2 َِس اي ديايأوُمَفك راو ضم ذلأو ٍتومَسل ةمايقلا موي ةّدوسم مههوجو نأ ًادلوو ًاكيرش

 مكس تَوُمْمَأَتِه هلك حس لم ©: 3 تروس لمه قئوثم متهج يف سيلأ» «مهئارتفاو مهبذكب

 32 7 و ًانجس مه ةيفاك متدهج تسيلأ «نيريكتملل

 َنيِلَكدَبَنِم َنَلأَلِ كيل 5 1و9 نونه مهربكت ببسب ناوطاو يزحلا ابيف مهل ؟الئومو
 ا 34 212 2 2 و 00 خ53 ٌّقحلل دايقن الا نع مهئانار مهريجتو 2>

00 

 ومَصلَاو

 ذا ١

 دوم قبس امب «مهتزافمب اًوقتا نيذلا هللا جيو
 نبأ أو لَك و1 ني كسلا رق ٌدُدَعَأَ مُهسيالا» هللا دنع زوفلاو ةداعسلا.نم مه 0207 7 2 رمل

 مر 9 7 مهنزجي الو «نونّرحي مهالو ُءوّسلا
 هد اوه يشم صر هللا» :5 عزف لك نم نونما مه لي ربكأل َةملِيَفْلاَمَوَن كَ ةاعيمج لَو ا ١

 6 رو 2 0201م ل 9 ه- «ليكو ٍءيش لك ىلع وهو ٍءيش لك ّقِ ا سر 2 0 . / هر” لاح

 ا :امعقنعتوو للحبس ويس تاب وهو ءايشألا لك قلاخ هّنأ ىلإعت ربسجُي
 35 تاواهسلا ُديِلاقم هلإ» :51 ابيف فررصتملا
 تاوامسلا نئازص. حيتاسفم هل «ضرألاو

 تلزن «نولهاحلا اهّيأ ُدبعأ أ ينوُرمأت هللا ريغفأ لقط : 515 «نورِساحلا مه كتلوأ» هنيهاربو هجبجح 4مل تايآب اورفك نيذلاوإ ءضرألاو
 نم نيذلا ىلإو كيلإ ّن يجو دقلو# 56 هَهَلِإ هعم نوُدبعيو «مهتللا ة ةدابع ىلإ  ملنسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نوكرشملا اعد نيح ةيآلا هذه

 :55. [ديحوتلاب كلبق ءايبنألا ىلإو كيلإ ّيِحوأ :يأ] «نيريماحلا نم َننوُكَدَلو كلمع .ّنُطَبْحَيَل تكرشا نيل [نييبنلا نم :يأ] «كلبق
 ردقام ِهِرْذَق ّقح هللا اوُرَدَقاموط :507/ كعبتا نمو تنأ ,هل كيرشال ُهّدحو هلل ةدابجلا صيخأ نيركاشلا َنِم نكو ذبعاف هللا . لبط

 نبا لاق .هناطلسو هرهق تحت ءيش لكو ٍءيش لك ىلع رداقلا هنم مظعأال يذلا .مظعلا وهو «هريغ هعم اوُدبع نيج ٍهِرْذَق ٌقح هللا نوكرشملا

 ردقي ملف كلذب نمؤي م نمو ؛هردق ٌّنح هللا رّدق دقف ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ َنَمآ نمف «مييلع هللا ةردقب اووي م نيذلا رافكلا مه : :سابع

 «ضرألا ىلاعت هللا ضيقي)» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلصأ هللا لوسر نأ يراخبلا ىور ©ةمايقلا م وي ُهُئضبق ًاعيمج ضرألاوإل .هردق ٌّقح هللا

 هَسفن ىلاعت َهَرَنَ «نوكر شُي اّمع ىلاعتو ُةاحبس هنيميب ٌتاّيوطم تاوامسلاو» !؟(ضرألا كولم َنيأ كَما انأ :لوقي مث «هنيميب َءامسلا يوطيو

 .[ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلف .ةحراجب كلذ نوكي نأ:نع

 قئالخلا لمحي ىلاعت هللا نأ كلغلبأ مساقلا ابأاي :لاقف «باتكلا لهأ نم ِهُْإَع يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق دوعسم ني هللا دبع نع ةمقلع نع ناخيشلاو دمحأ مامإلا ىور :ةيآلا
 رع هللا لزنأو [هلوقل ًاقيدصت) ٌةدِجاون تدب ىتح هلع هللا لوسر كحضف :لاق ؟عبصأ ىلع ىركلاو ءاملاو ؛عبصأ ىلع رجشلاو ؛عبصأ ىلع نيضرألاو «عبصأ ىلع ٍتاواهسلاو ريض لع

 انأ :لوقي مث «هنيميب ءامسلا يوطيو ّضرألا ىلاعت هللا ضبقيف : :لوقي هم هللا لوسر تعم :لاق ةريره يلأ نع هحيحص يف ملسم ىورو .ةيآلا را ىلإ «يرْذق ٌقَح هللا اوُرَدقاموط :لجو

 /7/4ج ريثك نبا/ .!!وب َنفيِسَسَيِل انلق ىتح ربنملا هيَ هللا لوسرب فجرف ؛ميركلا انأ زيزعلا انأ كلملا انأ ءرّبكتملا انأ راجل انأ :ةَسقن برا ٌدجسمُي» :ةياور يفو ؛كولملا َنيأ كلملا

 هلل

 ور

0 



 4شللا ًءاش ْنَم الإ ضرألا يف نَمو ٍتاومسلا
 . هما م اء هم 1 . 2246 سل ل ل ل هه ه#آ#ذآآذ ص ى اج هذ

 «قعصلا ةخفن يهو ؛ةيناثلا يه ةخفنلا هذه ٍضرال ا ٍفْنَمَو توسل ف نم ٌَقِعصْفروّصلا يف َحِقْنَو
 ٍلوَه نع ىلاعت ربخي ؛ءايحالا اهب تومي يتلا واول سل 2س . 2 و رولكس مسرب 6

 ةميظعلا تايآلا نم هيف نوكيامو «ةمايقلا موي نور + مايق مهاَدإَف ئرخأ هيف حقن هللا ءاش نمال |
 ليربج ىنغتسملا] 4هللا ءاش ْنَم الإ» أم 2لاي 2 كر يح
 ' 7 أَ ليلا
 ةئحلا ةنزخو شرعلا ةلمحو «ليفارسإو ليئاكيمو ةىاجو عفو واعرب ُضْرالأ هرشأو اي

 ةخفنلا يهو «ىرخأ هيف جفن مثال [عراتلاو ا فول هي يو امضي 02

 روج سس دك مس حرس ل رسول رس حاس ل ف 2 «نورظني ٌمايق مه اذإفإ» ثعبلا ةخفن ةثلاثلا م
 موي لاوهأ ىلإ نورظني «اتافر اوناكام دعب ءايحأ (3 َنولَعفياَمملَعأ أوهوٌتامعاَم سفن 9 7

 «اهّبر ٍرونب ضرألا ٍتقرشأوإ» :9 ةمايقلا م 1
 ًالَعو لج ٌّقحلا ىّلجت اذإ «ةمايقلا موي تءاضأ اهوُماادإَوَحاسَرمَهَجَلإ 2

 نودبشي 4نييبتلاب ءيجوإط ءلامعألا باتك مكمل ازخ مهل 00 ”واهباوبا تحيف ©« ٌباتكلا َعِضْوَوإ» ءاضقلا لصفل قئالخلل لس يَ 110 هَل َّلاَك همي تَحِيف جامع 00
 .٠ 20 5 م كوس

 «مهلإ هللا تالاسر مهوُعَلب مهاب مألا ىلع م ل و َن
 تر 0# ١ يلا بسلا كحال لاذع ةكئ 3 ع 0 ا 03 هع 0

 يضقو)» ءّرشو ريخ نم دابعلا لامعأ ىلع

 «نرئلظمال مهر» لدملب «قحلاب مهني 2 ىوئَمَسَمِاَهفَنِدكْمَنَهَج بوب او مالو ا)
 نم «تآوعام سفن لك َتْيقْوَرؤ ع 2 5 0

 :/ «نوُلعفي امب ملعأ وهوإ» رش وأ ريخ اقل تريل نيو © تكتل

 فيك رافكلا ءايقشالا لاح نع ىلاعت ربخي أرق نهج لل وز ندا نسو) كَ انا فاح 0

 رْثِإ اهّضعب ةقرفتملا تاعامجلا :َرَمَزلاَو] 31066 21 0 ]أ

 «اهئاوبأ ْتَحِتُف اهوؤاج اذإ ىتحإط «[ ضعب 2 0 2 عل ل اولا
 «ةبوقعلا مه لجعتل ءابيلإ مهوصو دّرجمب هامل هلا حيف 1 دثجْلآَ رمت
 ظالفلا ةينابزلا ني (اهثتزخ مه لاقوإ 9 ارجا معزف ءاشن ثي | تيآَوَتت

 :ليكدتلاو خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع داّدشلا 1١
 ٍتايآ مكيلع نولتي مكدم لس مكيأي ملأ»

 4اولاقإ ؟مويلا اذه رش نم مكنورّدحُيو (اذه مكموي ًءاقل مكنوُرلنيوإط هيلإ كوعدام ةحص ىلع نيهاربلاو َجَجُحلا مكيلع نوميقُي «مكبر
 مهانفلاخو مهانبذك نكلو 4نيرفاكلا ىلع باذعلا ٌةملك َتَقَح ْنكلوإ» «نيهاربلاو ججحلا انيلع اوُماقأو انورذنأو انوؤاج دق لب9» رافكلا

 ملعو مهآر نَم لك «اهيف نيدلاخ مّتهج تاوبأ اوُلخْذا َليق» 0 اهقحتسن انك يتلا ةوقشلا نم انل قبس امل ؛لطابلا ىلإ قحلا نع انلدعو

 :ا/ قحلا عابتا نع ايندلا يف كربكت ببسب مكل ليقملاو ريصملا سئيف 4نيربكتملا ىوم سئيفإ» باذعلل نوقحتسم مهن ميبلع دهشي مهاح

 :ةعامج دعب ةعامج «ًارَمُزظ نجلا ىلإ نوقاسُي نيح نينمّوملا ءادعسلا لاح نع ٌرابخإ اذهو 4ًأرَمُ ةتحلا ىلإ مُهّبر اًوَقنا نيذلا قيسوإل

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : :دنُسْلا ينو «طارصلا ةزواجم دعب ؛اهباوبأ ُتحِبفَو اهوؤاج اذإ ىتحو» ءمهنولي نيذلا مث راربألا مث م نوبرقملا

 باطو مكيعس باطو مكلامعأ تباط 4« متبط مكيلع ٌمالس اهتنزخ مه لاقوإ» (قةنس نيعبرأ ةريسم ةثجلا يف نيعارصم نييام نإ :ملسو

 ءاطعلاو رفاولا باوثلاو ةّنجلا ونياع اذإ نونمؤملا لوقي 4َُدْعَو و انقَدَص يذلا هلل ُدمحلا اولاقوإل 4 ًادبأ اهيف نيددلاخ اهوُلخ اف «مٌوازج
 نيأ «ءاشن ثيح ةئملا نم ًاوبننإ ةّيجلا ضرأ «ضرألا اًنئروأوإ» ماركلا هلسر ناسل ىلع اندعو ناك يذلا هدعو انقدص يذلا هلل ٌدمحلا :مظعلا

 .انلمع ىلع انّرجأ ٌرجألا َمُعِ : «نيلماعلا رجأ مُعِنف انلْلَح انعش

 ةئيللا ٌباوبُأ هل ٌتَحِيف الإ «هلوسرو هدبع ًادمح ّنأو هللا الإ هلإ ال ْنَأ ٌدهشأ :لوقي مث «ءوضولا ُعبسُيف ًاضوتي رحأ ْنِم مكنمام» : هلي 1 ل يم ا
 /+17/4ج ريثك نبا| .!16هللا الإ ةلإ ال ةّنيللا حاتفم» :ِهُْيع هللا لوسر لاق :لاق ذاعم نع ةفرع نب نسحلا ىورو .«َءاَش اهْيَأ نم لحخدي «ةيناثلا



 لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتوإ» 0

 ركذ ال «مهير دمحب نوحّبسُي .شرعلا
 لزنأ هّنأو «راثلاو ةّنملا لهأ يف ةمكحلا ىلاعت

 وهو هل حلصيو هب قيلي يذلا ٌلحملا يف الك

 مهّنَأ هتكئالم نع ربخأ ؛كلذ. يف لداعلا

 دم نوحبسي ديجما شرعلا لوح نم نوقدحم

 سا 0000 لاى . و 2

 دقو هنوسّدقيو هنومظعيو هنودجميو مسهبر
 لدعلاب مكحو رمألا ىضقو ةيضقلا لصف

 انمخلا والا
 | 3 73 الو

 اس اس رص ساس كي مرو ص اص يام ناسا 2 لحس يراج# سد

 َنيِملَعْلا سيرونل د محلأ ليقو قحاب متي َىضفَو مكر
 2/  ل ع

 قئالخلا نيب مهيب ىضقوإ» :ىلاعت لاق اذهلو
 1 مج 00000 02 رس ا رج لذ 3-0

 رفاغ ير ملل ملا ِهَلََنِم بيكْلاَلدِمَت اي مح 2 اذه ددسي م .«ليقو» لدلو «قخاب»
 دو هل لس ع دس ار ذي سا و 1 7 0 - 7 200 م هسص َّنأ ٌلدف ؛هقلطأ ل داق ) لوقلا

 وهالإملإلوُطلاىَذِباَِلآديدَس بتل باكو 20 ل ل وا ع
 اورَفمَنِزَلا الإ هّللأ تيا ىف لَم (2) ُريِصَمْلَاِويلِإ 2 نيملاعلا بر هلل هعجأ نوكلا ىطت :يأ م و ذأ وم 04 سس. سو اس رع اس ١ ش 3 5 0 0
 7 ِ وو 7 ..«نيملاعلا ٌبر هلل ُدمجلا» ءدمحلاب

 رد جر 172 حاس 6 دتكنا . دع 57 :

 موف مهلبم تبزكح انرإ رالبلا يف ٌمهبلَفت كررعيالف رفاغ  نمؤملا ةروس ريسفت

 مو عل رت ظل معاه ادساةي مرنم وم <7م وى هللا ّنِم باتكلا ليزنتإ :؟ «محإل ١:
 دم تمص دعي نم بازحال او مون هللا نه اينامحلا ليزا 1 مخ +
 موسرب لك دو م2 دعب نم 37 8-1 يذ هللا نم نارقلا اذه ليزنت # ملعلا ريزعلا

 مهتذخأق حل هيأ وُصِحَدَيِل لطب ايأوُل داو هوُذَحَأَيِ 90 اصور جب < يركم 6 ولا هو 200 رو مريرة
 هس ل رس تعسر د »اة د را رج 01 ص هت آذ بن ١ رفاغ توب .هباجح فن 3 نإو

 َلَعكلْيَرْتَمِلِكٌتَفَح َكِيادكَو (ي) ٍتاَفِعََكَف ف «بونذلا نم فلسام رفغي «بوتلا لباقو
 ْ ذأ () راثلأ بنحصأ َجَيَتَأ ًاورفم َننْل ءهيلإ بات نمل لبقتسملا يف ةبوشلا لبقيو 20000 ا هيلإ بات نمل لبقتسملا يف ةبوتلا لبقي
 شرعلا نواس نيزلا [يل رانلا ب دن وود ةايحلا ٌرثاو ىعطو َدَرَق نم «باقعلا ديدشو»

 ا ا ل يع خس حج م احس رع ل ل رق حس حس ذا ع كيو ىلاعت هللا ماوأ
 تنورهعتسيو -هينونمؤدو مهيد د مح نوحيس ها وحْنَمَو يذإل» «ىعبو ىلاعت هللا رماوأ نع ىتعو ايندلا
 وأ د كال ءري 0 حا 022 28 ا ايلا 3 او معنلاو يد _ 7 7 5 7 الإ هلإ الو ماعنالاو معّنلاو نَا يذ 4لؤطلا

 املِع َةَمْحَيِوَىَس لك َتَءِسَواَسرْأْوماَءَنيذَلِل هريغ هّلإ الف «هتافص عيمج يف هل ريظنال يوه
 باملاو عجرملا ريصملا هيلإإ» ُهاَوِس ٌبرالو

 لِداجُيامإل :4 .هلمعب لماع لك يزاجُيف

 حلا عفديام 4اورَفقك نيذلا الإ هللا ٍتايآ يف
 نوُدحاجلا الإ ناهربلا روهظ دعب هيف ٌلِداَجُيو

 عَ 0001 مى فاح ءاب ماس امة 1 -

 ,ةمأ لك نم «مهدعب نم بازحألاو حون موق مهلبق تبذكإ» :9 اهترهزو اهميعنو اهلاومأ يف «دالبلا يف مهيلقت َكْرْرغْيالفإ» هللا تايآل
 4 4 3 8 2 2 0 . 1 0 م ؟ كم نسأل 00-0

 «[عايبنألا نم اريثك اولتق نيذلا ليئارسإ ينبك] هلوسر لبق نم مهنمو «نكمم لكب.هلتق ىلع اوُصَرَح «ةوذخايل مهوسرب ٍةمأ لك تمول
 ناك فيكفإ ماظعلا ماثالا: نم اوُمنصام ىلع مهتكلهأ 4(مُهتذخافإ» ءَّقحلا اودريل ةهبشلاب .اولَحاَم 4لطابلا هب اوُضِحْديل لطابلاب اولذاجوإ»
 ًالِطاب َناعأ نَم» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :يناربطلا ىور .ًاديدش ناك :يأ ؟مهب يلاكنو يباذع َكغلب فيكف «باقع

 ريخُي :ال . ىلؤألا قيرطب دمحماي كل نيبّذكملا ىلع تّقح كلذك «ةفلاسلا مثألا نم اورفك نيذلا ىلع باذعلا ةملك تقح م «يراتلا ٌباحصأ

 حيبستلا نيب نوبلقتي 4مهّير دمحب نوُحّبسُي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلاإ» :لوقيف ُهلوح نمو شرعلا ةلمح نم نيبّرقملا ةكئالملا نع ىلاعت
 «اونمآ نيذلل نورفغتسيوبمهنأو هيدي نيب ءالذأ هل نوعشاح هب نونم ٌوْيوإ» ءحدملا تافص تابثإل يضتقملا ديمحتلاو صئاقنلا يفن ىلع َلاَدلا

 بر » : اونما نيذلل اورفغتسا اذإ نولوقي «بيغلا رهظب نينمؤملل اوعدي نأ نيِبّرقملا هتكئالم ىلاعت ُهَللا ضّيقف «بيغلاب نما نّمِم ضرألا لهأ نم

 اذإ نيثيسملا نع حفصاف كاوبات نيذلل رفغافإل مهلامعأ عيمجي طيح َكملعو مهاياطخو مهَبوُنذ مست َكئمحر «املعو ةمحر ءيش لك تعسو
 .مججلا باذع نع مهحرْخَرو *مجحلا ٌباذع مهِقو كليبس اوغبتاوإ» اوُبات

 / ة/ +ج ريثك نبا| .حيحص هلدنسو ««نوُرَصْنْيال مح :اولوقف ةليللا مثيب نإ :هباحصأل لاق ع هللا لوسر نأ يذمرتلاو دواد وبأ ىورأ :ةيآلا

 ٌرذلا هيلع ىفخبالو ُهبانج مارثالف «ملعلاو ٍةّرِلا

 لم هس هس رس م وس دير ل م
 رج سا سس يس ع 1 8 ق5 1 حا

 09 يَ َباذعمهقو كي سأوعَمتَأو اوبات نينار فعاف

 اا



 يتلا ٍنذَع ٍتاتج مُهَلِخدأو انيرإل :6
 مهجاوزأو مهئابآ نم حملَص نّمو مُهَتْدَعَو لفعل يفد هناا 0 1 ا 20 ذا انرونتعلا مل

 كلذب ٌرقتل مهنيبو مهنيب عمجا «مهتاّيَرْذو مد هج 0
 لاق اك «ةرواجتم لزانم يف عاتجالاب مهنيعأ ملحم صومُهت دعو تدب َمُهْلِدَدأَو َدََواَسَي

 رسل ل
 ٍنايِإ مهني مهعبتاو اونا  نيذلاوإل :ىلاعت يملا ل وبر هجين

 رقت ةلوملا يف كلا نب اهيا يي ٍتاَعيلأقتنَمَو ِتاَيَسلٌمهَقَو () َمِكَحْل
 يذلا «مكحلا زيزعلا ٌتنأ كنإ)» «مُهئيعأ ههه 9 14 ل رت ؛ هه ع هاهم . لور

 َكلاعفأو كلاوقأ يف ميكحلا بلاْيالو ٌعئامُيال نإ ذر ٌميِظَعْلاَروَعَل وفل اوه كده متمجحر دقه زيموي
 و 2 ماس سوت

 «تائيسلا ْمُهِقوإ» :4 كردقو َكِعرش نم دهم نورك أ هَدلأ ٌتَقَمَل ب َْوَداَس أَو - ررلا

 قت نّموإل ءهنم ُثعقو ْنّمِم اهابوو ءاهّلعف و هع روع
 دقف) ةمايقلا موي [عاهابو] « ذئموي تائيسلا ل كج لب : توعد َدإمكحَسَفَنأ

 كلذوإ» ةبوُُعلا َنِم ةئيمنو هب تفطل (ةقمحر - رو و رم ع ا ف ع سس ل حو مس

 اورفك نيذلا نإ : ٠١ «مظعلا ٌزوفلا وه "بوند َنفَركعَأف نْيَسنأََسيِحَلو نين أَن انيرأوُلاَك

 كسر دا مانت ينكر كلت © ريسدت شور
 يف مهو رافكلا نع ىلاعت ربخُي «مكَسفنأ 4 وو ءاسوعا 2 رع هد د

 اوٌرْشاب امدنع كلذو ءنٌؤوظلتي نارينلا تارمغ 17 اونو هي كرش نإو متردكح مد
 هيرخأف ضغبلا ةاغ اهوشفبأو هتف ا وه © ريكلارملا كلذ دنع اوُنقمف «ىلاعت هللا باذعع ّنُم وك وعم ©

 نيح ايندلا يف مه ىلاعت هللا تقم َنأب ةكئالملا ُبِينَماَل نكتار هلاك
 ذإ» نوٌرْفكيف ناميإلا مييلع ضرعُي ناك 7 تجيصاأو أ 8

 ّدشأ هنقمف (نوُرُفكتف ٍناميإلا ىلإ َنوَعْدَت 0ك هرمَوْلوَنَِر نير ع أوعدََف

 يف مويلا مكَسفنأ نوُبّذعملا اهّيأ مكيقم نم ل 7

 م «نيتنثا انّتمأ انّ اوُلاقإم 1١: ةلاح ا هذه صول ورم يا قل هز ككل

 مْ م ايحاف اتاومأ متنكو 82 :ىلاعت هلوق يف 7-0-5 | قال مويس دانت

 نوُعَجرُت هيلإ مث رم : ره ر 7

 0 ايندلا يف 0 2 (© راع ولهما َكَملاَنمِإةَوَع هَل
 اتفرتغافإ ءاشتام ىلع ٌرِداق ٌتنأف [ةرخآلا

 رادلا يف انسفنأل نيملاظ انك اننأب (اَتبوُنُدب

 :اوُبيجأف ؟لمعت انك يذلا ريغ ٌلمعنل كلذ ىلع رداق كن ايندلا رادلا ىلإ انّديِعُت نأ ىلإ ايم تنأ لهف 4 ليبس نم جورخ ىلإ َلهفإ ايندل

 ُهَدْحَو هللا َيِعُد اذإ هنأب مكلذإب : ١ :ىلاعت لاق اذهلو حلا لبقتال كاياجس ْنأب كلذ نم منملا َلَلَع مث ءايندلا ىلإ مكتدوع ىلإ ٌليبس ال نأ
 مكحلافإ» ,«نوُيذاكل مهنإو هنع اوُهت اي اوُداَعل اوُدُر ولوإل :ىلاعت لاق ام ايندلا ىلإ مدِدُر نإ نوُثوكت اذكه متنأ «اوُِموَت هب كرشُي نإو مترفك

 تايآلا نم هنوُدِهاشُي امب هقلخل ُهَئردق رهظي «ويايأ مكيرُي يذلا وهز : ١ .ٌروجيال يذلا لِداعلا هقلخ يف ماحلا وه «ريبكلا ّيلَعلا هلل

 ريتعي رك ذتياموإ» راقلاو عورزلا نم هب جرخُي يذلا ٌرطملا وهو 4اقؤِر ءامسلا َنِم مكل لؤيو» ءاهِعِدّبُمو اهقلاخ لاك ىلع ةّلادلا ةميظعلا
 ولو َنيدلا هل َنيصِلْحُم هللا اوُذافإل : ١ ىلاعت هللا ىلإ ٌبينم ٌريصب وه نم 4 بيني ي نم الإإل هتمظع ىلع اهب لدتسيو ءايشألا هذه يف ٌركفتيو

 هئايربكو هتمظع نع ىلاعت ربخُي «* شرعلا وذ ٍتاجردلا ٌعيِفَر ©١: نيكرشملا اوُفلاخو ءاعدلاو ةداّبعلا ُهَدَحَو هلل اوٌصِلخُأف «نورفاكلا ةرك

 يحولا :يأ] «ورمأ نم حورلاب ةكئالملا ٌلّرنيإ» :ىلاعت لاق اك #ِدابِع نم ءاشي ص ىلع ٍهرمأ نم م حوّرلا يِقلُيِإَ» ءمظعلا هشرع عافتراو

 كمل نمل ءاوسلا ىلع هملع يف ٌعيمجلا (ءيش مهنم وللا ىلع ىفخيال نوزراب ْمُه مويإ» ١: ةمايقلا موي «قآلعلا م موي َرِذْنيِل» [ةوبنلاو
 .هبلغو ءيش لك ّرهق هدحو وه يذلا «راهقلا ٍدجاولا هللإط :ًالئاق ُهَسفن بيجُي مث .هدحو هاوس ّقبي ملف هقلخ حاورأ ضبق اذإ كلذو ؟4ةويلا

 هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال :مّلسُي نيج ةالص لك ِرْيُد يف لوقي ع هللا لوسر ناك :لاق ريبزلا نب هللادبع نأ :يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ مامإلا ىور ١ 4 :ةيآلا
 .«نورفاكلا هرك ولو نيّدلا هل نيصلخت هللا الإ هلإ ال «نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل ماي الإ دبعنالو هللا الإ ةلإ ال ءهللاب الإ ةّوقالو لوحال «ريدق ٍءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا

 /// 5 ج ريثك نبا|
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 لف انديقلا ةزاذا لل تبسك اب سفن لك ىزجت مويلال» :١ا/

 ِج 7 يف هِلدع نع ىلاعت ربخُي «ةويلا َمْلْظال
 كابل لظال تّبسك اميين 9 5 لاقثم [ّدحأ] ملظيال هلأ هقلخ نيب همكح
 2 200 ةنسحلاب يرجي لب ءرش نمالو ريخ نم ٍةَرذ
 ُبوُُعْلاذإَ َدَه ا 16 لاس يأ ٌعيرم هللا ذإٍِ .ةدحاو ةكيسلابو ءاهاقمأ َر ٌرشع

 :ىلاعت لاق 3 (ةّلحاو اسف ثِساَحُي

 لوكشلأ ىف 4. الاةيعملتي © خلع «ةدحاو سفنك الإ مككعبالو ٌمُكقلخامإ»
 هل مر ا ص 20 1 .ةمايقلا موي «ةفزألا م موب مهن 8/1١

 وَفي ال وذ هدول يوني انأل كلذب ةمايقلا تيس .َتْرَق يأ: فز
 يف بولقلا تفقو «نيييظاك رجاسحلا ىدل 0 قت بولقلا ذإإف «[ رق تأ وه 0 رق 2 تا : ١ ذإ بي تا وهام ْذِإ «ةبيرق

 مهل نمْاواكَيِلَأٌةَبَع 2 َناَكَفَص أورظَنِِم ضرالا ٌدحأ ملكتيال نييكاس «فوخلا نم رجال
 و2 و 1 1 اساس تك مو 2110 .عيفش الو ,مهَح نم نيملاظللامإ» ءهنذإب الإ

 1 داو ضر فاَراَناَءَو وق مهدت مه كرشلاب مهسفنأ اوُملظ نيذلل سيل 4عاطُي
 511- :١ ' امو مم ذب عيفشالو مهعفني مهنم ٍبيرق نم [رفكلاو]
 00 (07) ٍقاَوْنصَوَسأَنممُهل َناكاَمَو ميد لك نم بابسألا مهب تعطقت لب ؛مهيف عفشب

 00 - هلل عل وع - 0 هت ىلا

 منعش مهذخاف ةارتكُم تيل ايمهلسر حتا تاك يفختامو ٍنيعألا ةئئاخ ملعيإل :18 ريخ
 سمر رس رج هس راما 7 طيجلا ّماتلا هملع نع ىلاعت ربخُي «روُدصلا

 ا هومانلسرأ دقلو [9 8 امد دس اهريغص ءاهريقحو اهليلج ءايشألا عيمجب
 سس ا ا | هم ور اويحتسيف ؛مهيف ُهَملع ْساَنلا ٌرذحيل ءاهريبكو

 َورفَو ضمنكو بوعزف لإ 9 ل يي ص 2 يبضقي هللاوإ» 7٠: ءابحلا َّقح ىلاعت هللا نم اى

 َنِمَّقَحْل اب مهَءاَجاَمَلف () باَذكحَرِحَسألاَقَ نم نودي نيذلاوإل لدعلاب مكحي (قحلاب
 مارق > سجس رع سس ا مصرس يي هديل ف جف ف هل سا «ءيضب نوضقيال# دادنألا ني هنود

 ايختناو هانم تل نأ اولَسفأأ دلنع هللا نإ ءيشب نومكحيالو ًاكش نوكلميال

 © ٍلكَص الإفك يك اَمَوْمُم ا رع 5 يف اوُريِسَي موأ» :؟١ «ريصبلا ٌعيمسلا وه
 133 ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يفي دمحاي

 ةبذكملا مألا ني مهلبق نم اوناك نيذلا
 ردقيالام تارايّدلاو مِلاَعَاَو تايانبلا نم «ضرألا يف أ ًاراثآوإ» ءالؤه ني 4(ٌةَرقمهنمّدشأ مه اوناكإل لاكتلاو باذعلا نم مبب لحام ءايبنألاب

 ميتأت تناك مهنأب كلذ :”* يقاو مُماقَوالو ٌدحأ هللا باذع مهنع َعفّدام «قاو ْنِم هللا َنِم مهل ناكامو مهبونذب هللا م ْمُهَدَخَأفإل هيلع ءالؤم

 نيرفاكللو مهّرمدو مهكلهأ للا ْمُهَدَحَأفإ اوُدَحَجو اوُرفك ناهربلاو نايبلا اذه عم «اورفكفإل تاحضاولا لئالدلا © تانييلاب مهْلْسُر

 ىلإ :؟4 ناه ريلاو ةججحلاو تانّيبلا تايآلاب هلسرأ 4؟نيبُم ٍناطلسو انتايآب ىسوم انلسرأ دقلوإ» :3* «4باقعلا ُديدش ّيوق هنإإ» اهلاثمأ
 «َباَذك ٌرِجاس اولاَقفل «ٌةراجتو ًالام هنامز يف ساّنلا ٌَرثكأ ناكو «نوراقوإم هتكلمم يف ُهُريزو وهو «ناَماَهو رصمب طبقلا ُكِلَم وهو «نوعرف

 هلس 'رأ لجوّرع هللا نأ ىلع لادلا عطاقلا ناهربلاب «انددع نم ّقحلاب مهءاج اًملفإ» :؟ © هلسرأ هللا نأ يف ًاباذك ًانوئحي اًرحاس هولعجو هوُيَّذك

 زارتحالا لجأل ناكف لوألا اّمأ «ليئارسإ ينب روكذ لتقب نوعرف نم ٍناث ّرمأ اذهو (مهءاسن اويحتساو هعم اوثما نيذلا ءانبأ اوُلَتقا اولاقؤم مملإ

 ةيآلا «انّتمجام دعب نمو اَنيتَأت نأ لبق نم اًئيذوأإ» :اولاق اذهو مالسلا هيلع ىسومب اوُمءاشتي يكلو «ةناهاللف يناثلا اّمأو ,ىسوم ٍدوجو نم
 .لالض يف كلاهو ٌبهاذ اّلِإ مهملع اورصني الكل ليئارسإ ينب ددع ليلقت وه يذلا مهدصقو مهركمامو «لالض يف الإ َنيرِفاكلا ُديكاموإ»

 5 مث

 ءاوملاظت الف ًامّرحع مكتيب هلعجو يسفن ىلع ٌملظلا ٌتمرح يّنِإ يدابعاي» :لاق هنأ لجو ّزع بر نع يكحي اهف هع هللا لوسر نع رذ يأ نع ملسم حيحص يف تبث ام ١17 :ةيآلا
 0/4 ج ريثك نبل/ .«ةَسفن ّآلإ ّنمولي الف كلذ ريغ دجو ْنَمو «ىلاعتو كرابت هللا دَمحيلف ًاريخ دجو نمف ءاهاّيِإ مكيفوأ مث ,مكيلع اههيصحأ مكلامعأ يه امّنِإ [:لاق نأ ىلإ]



0 

)1 . 

 ع

 و222 _. رب حاس سل. يد ُفاَحَأم | ضب تزل هه
 إةهيرَْيِلَو ىموُم لق ورَد ُتَوَعَرِفْلاََ

 َداَسَْلاٍض يالا ٍفرهظيِدأَوأ مكَسِد لوبن

 ريكتم لع نيم درو قربت َذَع فِإ ”ىسوُم ٌلاََو

 لاَ َنِّينمَؤُملَجَر َلاَقَو () باسل وِسنمٌوُماَل
 تَقَر َلوُفَيَن يوسف ُهَندَميِإْْكَي وعرف
 يزاد دك كين نتي

 90 دهس 2 أ

 ىزل شتي كي داس كيد وين © هتاف

 رومي( تادكت . انك
 4 00 0 2 58 كازيلام ول

 2 مصب َمَف ضر فَتيرِهظ مولا َكمَ م

 3 ركع تى عسا و ملء. 4 06 يم 5
 آَمَو كرمالك برام نوع لان اب نِإِهَّلَأ أ

 2201 ى 5 007 ئَ 0و ار < 000000

 هو ٌوَمِكَنَماَءىتاَلاَوَو © داعم كره
 جو موف أ ابل 029 بالا ريلي 12 ُفاَعَل
 © ِداَبع مط درسا و مهين أَودوُمتَوِداَعَو

 0 فل َوَعيَو
 )و اهنِمْول اقل لَضْينَمَويِص عَنِ نم مُكَلاَم
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 ىَسوُم لعقأ يِنوُرَذ ٌوعرف لاقوإل 5
 لتق ىلع نوعرف نم مزع اذه 4هّبر ٌعْدَبْلَو
 يلابأال 4هّبر ٌعديلو» ,مالسلا هيلع ىسوم

 ينإ» «دانعلاو دحجلا ةياغ يف اذهو .هنم
 ٍضرألا يف رهظي وأ مكنيد َلَدِبُي نأ ٌفاخأ

 ىسوم لضُي نأ نوعرف ىشخي «داسفلا
 نوعرف ٌراص :لثملا يف لاقي اك اذهو .ساتلا
 يّبرب ٌتْذُع ينإ ىموم لاقوإل :؟1/ ًاركذم

 «ريكتم لك نبط نربطاخا اهنأ (مكلرو
 ,«باسحلا مويب ُنمْويالط مرجم حلا نع
 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ ثيدحلا يف ءاج اذهو
 :لاق موق فاح اذإ ناك ملسو هلاو هيلع

 كب , ارذكو مهرورش نم كي ذوعن اَنإ | ّمهّللا»

 نم نِمْؤِم لجر لاقوإل :38 «مهروحن يف
 نوعرف مع نبا ناك «(ةقاميإ مكي وعرف لآ
 مءاج ذقو هللا يبدا لوقي نأ ًالجر نوُلعقتُأط

 هيذك هيلعف ًابذاك كي ْنإ مكر نم ٍتانئيبلاب

 مدعي يذلا ضعب مُكبِصُي ًاقداص كي نإ

 24 ٌباذك ٌفرْسُم وه نم يدبال هللا نإ

 لتق نع ٌفكو هعمتساو همالكل نوعرف َلعفنا
 اذه ىوس نوعرف لآ نم نمي ملو ءىسوم
 ىسومايإ» :لاق يذلاو «نوعرف ةأرماو لجرلا
 تذحأف ,«كولقيل كب نورُمَأي كا نإ

 داهجلا لضفأو «لجوزع هلل ةبضغ لجرلا

 تبث 6 «رئاج ٍناطلس دنع لدع ٌةملك

 لوقي نأ ًالجر نولعقتأإ .ثيدحلا كلذب

 لوقي هنوكل ًالجر نولتقت فيك ؟4هلل ّيبَر
 «مكبر نم ِتاّيبلاب ىءاج دقوإ» هللا نر
 هب مءاجام قدص ىلع ناهربلا مكل ماقأ دقو

 مكل رهظي ل اذإ ينعي «مذعي يذلا ضعب ْمُكْبصي ًاقداص كي نو ُهب هيِذك هيلعف ًابذاك كي نإوإ» :لاقف ةيطاخملا يف مهعم َلّزتت مث ؟قحلا نم
 ُضعب مكبصُي هوُمتيذا دقو ًاقداص كي نإو هبذك ىلع هيزاجيس هللا ْنِإف ًابذاك ُكلَي نإو ُموُدوُمالَف هوكرتت نأ ماّنلا يأرلا نمف هب مءاجام ةحص

 دق «ضرألا يف نيرهاظ ويلا كلا مكل موقاي# : :؟94 :نمّؤملا لاق مث .ةرخآلاو ايندلا يف باذعب هومتفلاخ نإ دعوتي هنِإف ٠ مك دعي يذلا

 انءاج نإ هللا ,سأب نم انّرُصني نمت ىللا ركشب ةمعنلا هذه اوعاَر «هاحللاو ةذفانلا ةملكلاب ٍضرألا يف روهظلاو كلما اذهب مكيلع هللا معنأ

 الإ مكل لوقأام «ىرأام الإ مكيرأام» : حلاصلا لجرلا اذه ىلع ادار «نوعرف لاقل هللا سأب نم ًائيش ادع ٌدرتالو دونجلا هذه مكنع ينغنال

 دوو ٍداعو روت ٍرقك «بازحألا موي َلثِم مكيلع فاخأ يفإ | موقاي َنَمآ يذلا لاقوإ# : نيل «6داشرلا ليبس الإ مكيردهأ اموإط يبسفنل ُارأام

 امنإ | «دابعلل أمْلُظ ُدُي للامر للا سأب مهب لح فيك ةبذكملا ممألا نم «مهردعب نمي نيذلاو ةوثو ٍداعو حون موق ب بأ لغي» دف

 موي ضو مهلامعأب موق لك ىَداَنُي ,ةمايقلا موي «ِانتلا موي مكيلع ٌفاخأ ينإ موقايوإ» :"* هلسر مهييذكتو مهبونذب ىلاعت هللا مهكلمأ
 هللا ُهَلْضأ ٠ نم 4شللا ٍللضُي نمو «هباذعو هللا سأب ني مكعنمي عنام نم مكلام « مصاع نم هللا نم مكلامإط نيبراه نيبهاذ «نيربذُم نول

 .ىلاعت هريغ هل يداهالف «ٍداه نم هلامفإو

 ءطيعم يلأ نب ةبقع لبقأ ْذِإ ةبعكلا ءاَنِب يلصي يع هللا لوسر انيب :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع هحيحص يف يراخبلا ىور «قيدصلا ركب وبأ اهلاق كلذكو ” 8 :ةيآآلا
 كءاج ذقو هللا يّبر لوقي نأ ًالجر نولتقنأإ : لاق مث كَ يبنلا نع هعفدو هبكنمب ذخأف هنع هللا يضر ركب وبأ لبقأف ءاديدش ًاقنخ هقتخف هقنُع يف ُهَبوث ىولو هت هللا لوسر بكسمب ذخأف

 !؟#«مكتر نم تانّيبلاب



 ُلِق نم ٌفْسوُي ىءاج دقلوإ» "4
 مييف هللا ثعب دق ءرصم لهأ ينعي «تاييبلاب

 هيلع فسوي وهو ىبموم لبق نم ًالوسر

 ًالوسر ناكو رصم لهأ زيزع ناكو «مالسلا
 ةرازولا ٌدرحم الإ هوعاطأ امف هللا ىلإ مهوُعدي

 مثلز امفإ» :ىلاعت لاق اذهو «يويندلا ِواحلاو

 «كّلَه اذإ ىتح هب اج اَمِم كش يف

 هدعب نم هللا تعبي نل مئاقإ [هللا هافوت]

 مك رفكل كلذ ملقف مسكي يأ «ًالوسر

 4 باترُم فرسم وه نم هللا ليي كلذكإل

 للا ُهَلْضُي نَم لاح نوكي اذه مكلاحك

 :ىلاعت لاق مث «هبلق بايتراو هلاعفأ يف هفارسإل
 ريغب هللا ٍتايآ يف نوُلِداجي نيذلا» :"ه
 لطابلاب ّقحلا نوعفدي نيذلا «مهاتأ ٍناَطلس
 ىلاعت هللا نإف « ليلد ٍريغب ٌجبحلا نولداجُيو

 :ىلاعت لاق اذهو ,تقملا ّدشأ كلذ ىلع ٌتقمب
 اونمآ نيذلا دنعو هللا دنع ًاعقم ربك

 هذه نوكت نم نوضغبي ًاضيأ نوسؤملاو
 هللا عبطي ُهّتفص هذه تناك نم َنِإف .هتفص

 ركنيالو ءافورعم كلذ دعب فرعيالف هبلق ىلع
 هللا ٌعبطي كلذكإ» :ىلاعت لاق اذهو ًاركنم

 حلا عابتا ىلع «رّبكتم بلق لك ىلع
 ديغإ ٌٍقح ٍريغب لتقلا ةربابجلا ةيأو :(راَبَجإل
 يلعل ًاحْرَص يل نبا ناَماَهاي ُنوعرف لاقر»

 هوتعو نوعرف نع ىلاعت ربخي ؛ «تابسألا غلبأ
 ناَماَه ُةريزو َرمأ هنأ يسوم هبيذكت يف هدّرتو
 رجآلا نم ًاقهاش ًايلاع ًارصق هل تسي نأ
 ُناَماَهاَ يل دقوأفإ» :ىلاعت لاق م ٌيوشملا

 غلبأ يّلَعَل «ًاحْرَص يل لعجاف نيطلا ىلع
 ٌءوُس نوعرفل َنْيُز كلذكوإ» ِهِدّرَعو هرفك نم اذهو بذاك ُهتظأل ينإو ىسوم هلإ ىلإ عِلَطأَف ٍتاومسلا بابسأ» :17# تاومسلا قرط

 :ىلاعت لاق اذهو «مالسلا هيلع ىموم بيذكت ىلإ هب لّصوتي ًائيش لمعي هنأ ةيعرلا هب ْمِهوُي نأ َداَرَأ يذلا اذه هنصب 4ليبسلا نع ّدّصو هلمع

 درع نّمِم هموقل ٌنمْؤملا لوقي «ٍداشرلا ليبس مدهأ ٍنوُعبتإ موقاي َنَمآ يذلا لاقوإل :8 راسخ ين الإ 4بابت يف الإ نوعرف ُديكاموإ»

 هذه امنإ موقايؤي :"8 :لاقف ايندلا يف مهّدهز مث «داشرلا ليبس الإ مكيدهأاموؤ» :هلوق يف نوعرف بذك امال 4م دهأ ٍنوعبتاإ» : يغطو

 يه لب «"”)اهنم لاقتناالو اهل لاوزال يتلا رادلا «رارقلا زاد ّيهة رخآلا ٌنِإول لحمضتو بهذت بيرق نع ةيناف ةلئاز ةليلق 4ٌعاتم ايندلا ٌةايحلا
 كئوأف ْنمْوُم وهو ىثنأ وأ ركذ نم أحلاص لمع نمو اهلثم الإ ىَرَجُي الف ةئيس لمع نمإل : 4 ٠ :ىلاعت لاق اذهو ءمحج امو معن امنإ
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 0 افِتنيي 0 َءاَجَدَقْلو

 و 0 َكبَدَك 2 0
 فِ 0 ضب وسر لا .هدعب نم

 ٍنطْلَسِريَعب تيان ند سلا 7 9 باير

 0 اوك ممن
 ووو( بجكَم ل آَملكك ٍلكسلَعَهَأْعبطب
 بّبْسأ 9 بتبس نائل كميل ان
 انك لن و ئسوُم ِهْلِإَلِإ مِلْطَأَف ٍتْوْمَّسلَ

 ليان عَدُصَووِلَمَع و زن ةاكسو
 ٍدلاَلاَكَو باي الإ وعز ذدكاتت

 2 انني َليَس مك رض وع

 2 ا

 انيك ون اكس لبعنم © | ٍراَرَملاراَد
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 .ذافتالو هل ءاضقناال ًاريثك ًاباوث لجوزع هللا هم هبيثي لب ءازجب ردقتيال : يأ # باسج ريغب اهيف نوُقَرَرُي ةّولا نولخدي

 اذإو «َكنرَس اهيلإ ٌترظن نإ يتلا ؛ةحلاصلا ةأرما نم لضفأ ءيبش اهعاتم نم ّسيلو «عاتم ايندلا ةايحلا ْنإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع هيودرم نبا جرخأ )١(

 .«اهلامو اهيسفن يف كتظفح اهنع ٌتبغ

 يبنلاو فورعملاب رمألا ثيدح يف ةبلعث يلأ ثيدح نم يذمرتلا ىور 2 :ةيآلا

 /١؟5- ١١؟ه/4ج بيغرتلا/ يل ةرجهك جْرَلا يف ةدابع» :لاق هع هللا لوسر نأ راسي نب لقعم نع هجام نباو يذمرتلاو

 ىلع ضبقلا ٌلثم نيف ٌربصلا ءربصلا ماي مكئارو نق. ..» :لاق ع هللا لوسر نأ ركنملا نع
 ملسم ىورو .ةدايزلا هذبب دواد وبأ هاورو مكنم نيسمخ ٌرجأ لب» :لاق ؟مهنم وأ ام ًالجر نيسمخ رج !هللا لوسراي :ليق ««هلمع ّلثم نولمعي ًالجر نيسمخ رجأ لْثم نيف لماعلل «رمجلا



 ل توعد 0 0

 وع حاسوب

 ةرجسل قلو 20 ةوعدو

 وي - مس هب جس ح»

 0 0 7 و همس 2

 اولِجَدا ل 2
 ىف تْباَحَتيدِإَو () ِباَدَمْلَاَّدَسَأ َوَعَرِفلاَ
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 سر

 انك انور كحَئسا رك اؤكمعصلا ُلوُقَيِِر اكل

 راَثآَت ِداَبفاَتَع تنفع شلل عيل
 هللا إآَهيِف لك ةلااستنا تحد لاَ 7 ©

 3ث

 «ةاجنلا ىلإ مكوعذأ يلام موقايوط ١
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ كوعدأ يلابام

 ؟4راتلا ىلإ ينتوعدتوإ» هلوسر قيدصتو
 هب ٌكرسشأو هللاب رفكأل يننوعدتإ»

 ليلد الب لهج ىلع #«ملع هب يل سيلام
 هتّرع يف وه «رافغلا زيزعلا ىلإ وذ انأوإ»
 هئايربكو
 نم «هيلإ يبنوُعدت امهنأإج ًاقح «مَرَج الإ

 يفالو ايندلا يف ةوعد هل سيلو» دادنألا

 ءرضتالو عفنيالو ءيبش هل سيل «ةرخآلا

 يف هللا ىلإ اندرم نأوإج «هيعاد بيجيالو

 :ىلاعت لاق اذهلو .هلمعب ًالك يزاجُيف ةرخآلا
 :45 ه«راتلا باحصأ مه نيفرسملا نأو»

 مكتحصنو .هنع مكئيبنو هب مكر مأام قدص

 ثيح نومدنتو هنورك ذتتو ىمكل ٌتحضوو

 هللا نإ .مكعطاقأو هُئيعتسأو هللا ىلع لكوتأو

 ةيادحلا قحتسي نم يدبيف 4دابعلاب ٌريصب
 ةجحلا هلو لالضإلا قحتسي نم لضيو
 «دابعلاب ٌريصب هللا نإظ .ةغلابلا

 قحتسي نم ٌلضيو ةيادملا ٌقحتسي نم يدهف
 ُهاَقَوْفط :4 © .ةغلابلا ةّبحلا هلو لالضإلا
 اّمأ ,ةرخآلاو ايندلا ين اوركمام ٍتائيس هللا
 هيلع ىسوم عم ىلاعت هللا هاجينف ايندلا يف

 لاب قاحوو» .ةّنجلابف ةرخآلا يف اّمأو ,مالسلا

 مث ميلا يف قرغلا وهو 4باذعلا ُءوُس َتوعرف
 ضّرْعَت مهحاورأ نإ ميلا ىلإ هنم ةلقتنلا

 اذإف «ةعاسلا مايق ىلإ ًءاسمو احابص راثلا ىلع

 برخلا
3 

 :4 1: هيلإ بات نَم ٌبنذ رفغي هئ

 يف ريبك لصأ ةيآلا هذه «ًاينعوأ ًاَوُدُع اهيلع نوُضرعُي زاتلاو : 4 5 :ىلاعت لاق اذهلو «راتلا يف مهداسجأو مهحاورأ تعمتجا ةمايقلا موي ناك

 باذع نم هللاب اوذيعتسا ساَثلا اهيأ) :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ ىورو «روبقلا يف خزربلا باذع ىلع ةئسلا لهأ لالدتسا

 «راتلا يف نوجئاحتي ْذإوإط :41 .«باذعلا ّدشأ َنوعرف لآ اوُلِخْدَأ ةعاسلا ٌموقت َمويوإ» .حيحص ٌدانسإ اذهو (ٌقح ربقلا باذع َنِإف ءرقل
 ةداقلا مهو «اوربكتسا نيذللإ عابتألا مهو «عافعضلا لوقيفإ» مهتلمج نم هموقو نوعرفو مهمصاختو راثلا يف راثلا لهأ جاحت نع ىلاعت ربخُي

 انع نولمحتت ؟4راتلا نم ًابيصن اّنع َنوُنْغُم مّثنأ لهفإ لالضلاو رفكلا نم ايندلا يف هيلإ | انوُمُثوعد ايف م انعطأ 4أَعَبت مك اك ان ةداسلاو

 نيب مكح دق لا نإ لاكدلاو باذعلا نم انلمحامو اندنعام ىك ًئيش مكدع لمحتتال ماهيف لك انإاوربكتسا نيذلا لاقإل : 4/١ ؟راثلا نم ًأطسق
 ةنزخل راتلا يف نيذلا لاقوإ» :4 4 .:نوملعتال نكلو ٌفْعيض لكل لاق :ىلاعت لاق اك ءاثم لك هقحتسيام ردقب باذعلا اننيب مسق «دابعلا
 اوؤسحاو» :ى لاعت لاق دق لب مهئاعدل عمتسيالو مهنم بيجتسيال لجو رع هللا نأ اوُملع ا 4بادعلا نم امو نع ْفْقُي مكبر اوغذا متهج

 .باذعلا نم ًادحاو ًاموي ولو نيرفاكلا نع ففخُي نأ يف ىلاعت هللا مهل اوعدي نأ راّثلا لهأل نيناجسلاك مهو ةنزخلا اولأس كن وُمْلكُتالو ايف

 اهيأ «ملظملا ليللا عطقك ٌربقلا» :هتوص ىلعأب يدانُي وهو نبع ةَرمحُْم «هبوثب المتشم راهتلا فصن موي تاذ جرخ ع هللا لوسر نأ حيحص دانسإب دمحأ مامإلا ىور 45 :ةيآلا

 نِإ» : : لع للا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع دمحأ مامإلا ىورو .«(ٌقح ربقلا ٌباذع َنِإف «ربقلا باذع نم لاب اوذيعتسا سانا هيأ «اليلق مكحضو ًاريثك ْمُتيِكِب ملعأ ام نوملعت ول ساّنلا

 موي هيلإ لجو ّزع هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقُيف ءراتلا لهأ نمف رانلا لهأ نم ناك نإو «ةثجلا لهأ نم ةّئجلا لهأ نم ناك نإ يثعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام اذإ كدحأ

 /4/١8ج ريثك نبا| .نيحيحصلا يف هاجرخأو «ةمايقلا



 مكلسر مكيتأت كَ ْمَلَوُأ اوُلاقإ :ه٠
 يف ججحلا مكيلع تماقام وأ ؟4تاستيبلاب

 اولاق ىلب اولاقإ» ؟لسرلا. ةنسلأ ىلع ايندلا

 وعدنال ٌنحنف ءمكسفنأل متن :يأ «اوُعذاف

 ؛مكّصالخ ٌدوالو مكنم عمسنالو مكل

 يف الإ نيرفاكلا ءاعداموإط «ءارب مكتم نحو
 باجتسُيالو لبقُيال باهذ يف الإ «لالض

 يف اونمآ نيذلاو انكسر ٌرٌصننل انإإ» 0١
 مهل راصتنالا رصنلاب دارملا «ايندلا ةايحلا

 يف وأ مهترضحب كلذ ءاوسو مهاذا نّمِم
 ّرع هللا كلهأ اذهلو ,مهتوم دعب وأ مهتبيغ

 ىسرلا باحصأو دوو داعو حون موق لجو
 بذك نْمِم مههابشأو يذم لهأو طول موقو
 نينمّوملا ىلاعت هللا ىجنأو ءٌقحلا ٌفلاحو ّلسرلا

 ٌموقي مويوإ» .ًادحأ مهنم تلفُي ملف نيرفاكلا
 مظعأ ةرصنلا نوكت ةمايقلا موي «ٌذابشألا

 نيملاظلا ٌعفنيال َمويإ» :57 لجأو ربكأو
 مهنم هللا لبقيال «نوكرشملا مهو ُهترِعَم

 درطلاو داعبالا «ةنعّللا مهوإ» ةيدفالو ًارْذُع

 ءراقلا يهو ك«رادلا ءوس مهو ةمحرلا نم

 انيتا دقلوإ» :87 ةبقاعلاو ليقملاو لزتملا سعب

 هب لجو ّرع هللا هئعبام وهو (ىَدُقا ىسوم
 لييئارسإ ينب انثروأوإ» روثلاو ىدحلا نم
 ٌدالب مهانثروأو «ةبقاعلا مهل انلعج 6 باتكلا

 عامتاو هللا ةعاط ىلع اوربص امب «هلاومأو نوعرف
 ةوثر 1 يذلا باتكلاو «مالسلا هيلع ىبسوم

 يلوأل ىرركذو ىذه : :85 ةاروتلا وه

 :لاوييل اى وثم ماءَسرلاَوَنلسمدْمَن ان

 مهر وعم نمل عقتبال مب ) كاش
 ىسوم انآ َدَفَلَو (6) ٍراَدلأء وسم وس مهو هَ ل

 ىده () ©9 بككحلاَليِرَسَِباَنْروَأَو ككل

 هَلاَدَعو رصف (© ببلد لول ئَرَكحِذَو
 حاس 2 ساس 5000000 ال

 يذيعلاب كير ٍدَمَحَمِيَسَوَك َْدَِرِفْفَتْسَأَو َقَح

 تس و تكلرك تبر ركنا
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 يصل 4ك ثكنة يمكت
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 اولوحوأونماءَسِدَلاَو ريمصبلاَو ىكقألا ىوَتَنَم مساَمَو
 © تورك د تاك الي تبل بعيد

 تف
 ةميلسلا ةحيحصلا لوقعلا يهو 4بابلألا

 ةمألل جيبمج اذه «كينذل رفغتساوإ» َكَعِبتا نملو كل ةبقاعلا لعجنو َكَمملك لعْنَس انأ َكاَئْذَعَو «قح وللا َدْعَو ْنِإإظ دمحم اي «ربْصافظ : هه

 ريغب و هللا ٍتايآ يف نولِداَجُي نيذلا نإ :8 ليللا رخاوأ يهو «راكبالاوإ» رابنلا رخاوأ يف يشعل كير دمحب َحّبَسوإ» رافغتسالا ىلع

 الإ | مهرودص يفام © هيغلابب مهام ٌربك الإ مهرودص يف نإ ةدسافلا هبشلاب ةحيحصلا ججحلا نودريو «لطابلاب ّقحلا نوعفدي «مهاتأ ٍناطلس

 «هللاب ذهتشافإ» «عوفرملا وه ُّنحلا لب مهل لصاحب لطابلا ءالعإو قحلا دامخإ نم هنوموريام سيلو هب مهءاج نمل راقتحاو قحلا ع ابّثا ىلع ٌرْبك

 موي قئالخلا ديعُي هنأ ىلع ىلاعت هبنُي 4 سانلا قّلَح نم ٌريكأ ضرألاو ٍتاوامسلا َقْلَحَلل ::/ #ريصبلا ٌعيمسلا وه هنإإل ءالؤه لثم لاح نم
 هتودام ىلع ٌرِداق وهف كلذ ىلع ٌردق نمف مداعإو ٌةَأدِب سال قلخ نم ربكأ امهقلَحو «ضرألاو تاوامهسلا قلخ هّنأب «هيلع لبس كلذ نأ ةمايقلا

 اونمآ نيذلاو ٌريصبلاو ىمعألا يوتسياموإ» :98 اهنوُلَمأتي الو ةبحلا هذه نوُرّيدتيال اذهلف .«نوملعيال ساتلا ٌرثكأ ّنكلو» لوألا قيرطب
 كلذك ؛مظع ٌقرف امهنيب لب «هرصب هيلإ ىبتناام ىري يذلا ريصبلاو ًائيش رصيُيال يذلا ىمعألا يوتسيال اك «ءيسملاالو تاحلاصلا اوُلمعو

 .؟!ساّنلا نم ٌريثك ٌركذتيام لقأم «6نوركذتتام ًاليلقإل راجفلا ةرفكلاو راربألا نونمّوملا يوتسيال

 بلص اومار نيذلا اّمأو مهءامد كفسو مهناهأ نم مهئادعأ نم مييلع هلل طّلس ًابيعشو .ايركزو ىحي ةلتقب هللا لعف اك مهتبيغ يف وأ مهترضحي اَمِإ مهاذآ نمت مه راصتنالا 81 :ةيآلا
 ىراصنلاو دومملاو لاجدلا لتقيف ًالداع ًامامإ ءامسلا نم لزتيس مالسلا هيلع ىسيع نإ من مث «مهيلع ىلاعت هللا مهرهظأو مهوُلذَأو مهوناهأف مورلا مهيلع هللا طّلسف دوهيلا نم مالسلا هيلع حيسملا

 ًادمحم هلوسر ىلاعت هللا رصن دقلو ؛«برحلاب ينزراب دقف ايلو يل يش ىداع ْنَم : ىلاعتو كرابت هللا لوقي» :لاق هلع 2 هللا لوسر نع ةريره يأ نع يراخبلا حيحص يفو .هتيهولأ اومعز يذلا
 /14 - >9/4ج ريثك نبا/ .كلذ ىلع نيملاعلا ٌبر هلل ٌدمحلاف «نايدألا رئاس ىلع رهاظلا وه هنيدو ايلعلا يه هتملك لعجف .هاداعو هبّذكو «هأوانو هفلاخ نم ىلع هباحصأو
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 نإ 4اهيف َبْيَرال ةّيَبآل ةعاسلا نإ :8
 ٌنكلوإ اهيف بيرال ةعقاوو ةنئاكل ةعاسلا

 لب اهب نوقّدَصَيال «نونم ْوْيال سانلا ركأ

 مكبر لاقو» 5٠: اهدوجوب نوُيَذكي
 كرابت هلضف نم اذه «مكل ٌبجتسأ نوُعْذا

 هئاعُد ىلإ ُهدابع بدئ هّنأ همركو ىلاعتو

 :يروثلا نايفس لاق .ةباجإلاب مهل لفكتو
 ُهَلاَوُس رثكأف ُهَلَأَس نَم هيلإ ٍهدابع ٌبحأ ْنَماي
 سيو ُهلأسي : نم هيلإ ٍهِدابع ُضغبأ نّمايو
 نيذلا نإ .ٌبراي كّريغ كلذك ٌدحأ

 منهجا نوُلخ ديس ٍيتذابع نع نوريكتسي

 نأ ننّسلا باحصأو دمحأ ىورو «4نيرخاَذ
 ْنِإ» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق .ةيآلا هذه رق م (ةدابعلا وه ًءاعدلا

 يذلا هللاز» 51١: حيحص نسح :يذمرتلا

 ىلع ىلاعت ّنتمي هيف اونكشتل ليللا مكل َلَعِج

 نم هيف نوحيرتسيام ليلا نم مهل لعج امم هقلخ
 زاهنلاوإ» لعجو «شياعملا يف مهٍدّدرت تاكرح
 هيفاوف ٌَرصتيل ؛ًاكيضم «أرصبم

 هللا نإِد تاعانصلا نم نكقلاو راضسألاب

 .سانلا رثكأ ّنكلو ساّتلا ىلع لضف وذل
 هللا معن ركشب نوُموقيال «نوركشيال
 هللا مكلذإ» :517 :ىلاعت لاق مث مهلع

 يذلا «وه الإ هلإ ال ءيف لك قلاخ مكبر
 قلاخ دحألا دحاولا هللا وه ءايشألا هذه لعف
 ىنأف# هاوس ٌبرالو ُهريغ َهلإال يذلا ءايشألا
 مانصألا نم هريغ نودبعت فكيف ؟نوُكفؤَت
 !؟ةتوحنم ةقولخ يه لب ًافيش قلحتال يتلا

 ٍتايآب اوناك نيذلا ُكفْوُي كلذكإللا :5“
 53 هتايآو هللا ججح اوُدَحَحو ؛ىوهلاو لهجلا دّرجمب هريغ اوُديعف مهليق نم نيذلا كفأ كلذك هللا ريغ ةدابعب ءالؤه لض ا 4نوُدَحجي هللا

 الكل لابجلاب اهاسرأو ءاهبكانم يف نوشمتو اهيف نوفّرصتتو اهدلع نوشيعت اداه ًاطاسب ًاًرقتسم مكل اهلعج ًرارق ضرألا ْمُكل لعج يذلا هللاط
 نسحأ يف روصلا لمكأ مكحنمو لاكشألا نسحأ يف مكقلخ 4مرَوُص ٌنسحأف م روصوإ» ًاظوفحم ملاعلل ًافقس (ءانب ءامسلاوإ» ىكب دي

 هللا كلذ ٌقزارلا ٌقلاخلا وهف :قازرألاو ًناكسلاو ٌرادلا ّقلخ ِهّنَأ ىلاعت ركذف ؛ايندلا يف براشملاو لكأملا نم #4 تابّيطلا نم مك زروإ» «موقت

 مل ًادبأو ًالَزأ حلا وه «وه الإ ةلإال ّيحلا وهظ :"© :ىلاعت لاق مث مهلك نيمّلاعلا ٌبر ةّرنتو سّدقتو ىلاعتف «نيملاعلا بر هللا كرابتف مكبر
 نيّرقم هل نيرلجوُم 4 نيدلا هل نيصِلخُم هوُعئدافإ» هل ليرلعالو هل ريظنال يوه الإ ةلإالإ» نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لّوألا وهو لاّريالو ْلْزَي
 ُتيِهن يتإ لق : 55 نيملاعلا ٌبر هلل ٌدمحلا :اهرثأ ىلع لقيلف هلل الإ هلإال :لاق نم :سابع نبا لاق ,نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا» وه الإ ةلإال هنأ

 يّبر ْنِم ٌتابّيبلا ّيِنَءاج الإ «دادنألاو مانصألا نم ُهاَوِس ٌدحأ دبعي نأ ىبم هللا َنِإ :نيكرشملل دمحاي لق هلا ٍنوُذ نم نوُذَت نيذلا دّيعأ نأ
 .ٌةاَوِس ٌدحأ ةدابعلا قحتسيال هّنَأ ىلاعتو كرابت َنّب دق ««نيهلاعلا ٌبرل َملْسَأ نأ ُثرمأو

 نيذلا َّنِإ مكل ْبِجَتْسا ينوُمدال :ًارق مث «ةدابعلا وه ءاعدلا ّنإ» :ِهليع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع ننسلا باحصأو دمحأ مامالا ىور 5٠ :ةيآلا
 : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هب سأبال دانسإب دمحأ مامإلا ىورو . . حيحعص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو 4نيرخاد منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي

 /8.5/4ج ريثك نبا| .(هيلع ٌبضغ لجو ّرع هللا عديم ْنَم)

 /407/6ج ريثك نبا/ .ةيآلا هذهب ًالمع «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاب اهعبتي نأ هللا الإ هلإ ال :لاق نم نورمأي ملعلا لهأ نم ةعامج ناك :ريرج نبا لاق 58 :ةيآلا



 00 :5ا/

 م” 2 - 4م 6 . ص و 0 هت 7 هو عد وه ه خوي اونوكتل مث مم مّدشأ اوهلبت

 اك 0 كيرشال هدو اهلك راوطألا هذه يف مكب
 وع 0 م 565 م 2 قط

 كلذ ُنوكي هريدقتو هريبدتو هرمأ نعو هل

 لبق نم «لبق نمي ىّقوَتُي نم مكنموإ» هلك قست 1 لقدم <سسع 2 1 0 ع 1
 رس ىهمأ هطقسُي لب ملاعلا اذه لإ جرخي نأ لوقو

 ْ 1 ) 07 2 لبق ًالهكو اباشو ًاريغص ىفوتُي نم مهنمو

 يت يع ىِرَ اوه 0 تس مكلعلو ىمسُم ًالجأ اوغلبتلوإ» «ةخوحيشلا

 نس .ذلأَ متو 8 2 ف مل ل اوقيامُنِإف ارم ضف موي ٌروُشُتلاو] ّتعبلا نوركذتت «نوُلقعت
 020 ريح لس ىعغ ع عع ساس ص. امدججلا نوع «تيِمُيو يبحُي يذلا وهإ» :5/ .[ةمايقلا

 أودك َندَلا 0 نوهرصي أ هللا جنبا ف نولددح ٌدحأ كلذ ىلع ردقيال كلذب درفنملا وه
 09 كس هه ْنك هل ٌلوقي امّنإف أرمأ ىّصق اذإفإ» ماوس

 انلسر ءِهباَمْلَسَ امو ريوحأ : 1 :
 درا امنوا ب ناك ءاشام لب «غئاميالو ٌتلاخُيال 4نوكيف

 راسو
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 الل روس رسب ع رس كو

 تومي قوس

 نوُداجُي نيذلا ىلإ رت ملأ :18  ةلاعال هال و هل
 بجعت الأ «نوُفَرْصُي ىنأ 4 هللا تايآ يف

 هلل تاياب نيبّذكملا ءالّوه نم دمحماي

 فرش فيك لطابلاب ٌّقحلا يف نوُنداجُيو

 ٠٠ ؟لالضلا ىلإ ىّدملا نع مهلوقع

 هب هب اناسرأ ابو باتكلاب اوُبَّذَك نيذلاو»

 فرسفإل نايبلاو ىّدملا نم 4اسلشُر

 ٌديكأ ٌديعوو ٌثيدش ٌديدهب اذه .نوملعي
 :ىلاعت لاق اك ءالؤه ُهلالج لج ّبّرلا نِم
 ذإ» :/1 «نيبّدكملل ذهموي ليي

 ةلصتم «لسالسلاو مهقانعأ يف لالغألا
 ىلع مهنويحسي ةينابزلا يديأب لالغألاب
 «مجججلا ىلإ ةراتو ميمحلا ىلإ ةرات مههوجو
 ينإ» :1/؟ .4نوبحسُيإ» :ىلاعت لاق اذهو
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 مك نحل َدعَودريضأت 6 تكتل ىو 7

 © نوعين كَسصَوسَوأَ ٌمَلَج ىرْلاَضحَبَكَنَيِ 7

 فيكن
 كرابت لاق اك َنوُرجيْسُي راثلا يف مث ممحلا

 مهعجرم ْنِإ مثل :ميمحلا مهمرشو موقزلا مهلكأ ركذ دعب ىلاعت لاقو 4نآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطي نوُمرجملا اهب ُبّذكي يتلا منهج - هذهؤل : ىلاعتو

 له ؟هللا نود ني اهنوُدبعت منك يتلا مانصألا نيأ مه لبق ؟ألا ٍنوُذ نيل :174 «نوكر شت د منكام َنيأ مه َليِق مثإط :7/7* . 4 ميججلا ىلإ ال

 «نيرفاكلا هللا ليضُي كلذك» «مهدابع اوُدَححب «ًئيش لبق نم اوُعدَن نكن ْمَل لَ انوُمفني ملف اوُبمذ كاتع اوُلض اواقإ» ؟مويلا مكتورصني
 مهل لوقت «نوُحَرق متدك ابو قحلا ٍريغب ضرألا يف نوحّرفت متك امب مكلذإ» :1/© .[رفاك لكب ٌلعفي لالضإلا نم ءالؤبب لعف 5 :يأ]
 متهج تاوبأ اوُلُخْد ا 1# .كرطبو كر شأو مكرمو [يصاعملاب كر وُرُسو] ّقحلا ريغب ايندلا يف مكحرف ىلع ءازج هيف منأ يذلا اذه :ةكئالملا

 .هججحو هلئآلد عابتاو هللا تايا نع ربكتسا نم ديدشلا باذعلاو ناولا هيف يذلا ليقملاو لزنملا سيف «نيريكتمل ىّونم سئبف اهيف نيدلاخ

 كل ٌرِجَنُيَس ىلاعت هللا ْنِإف ,هموق نم هبّذك نَم بيذكت ىلع مّلسو هلاو هيلع هللا لص ُهَلوسر ىلاعت هللا رمأي 4 قح هللا َدعَو نإ ٌريطافإ» ا
 موي يف عقو كلذكو ؛ايندلا يف «مهُدِعن يذلا ضعب َكُئَيِرن امإفو» «ةرخآلاو ايندلا يف كعْبَتا نمو كموق ىلع رفظلاو رصنلا نم َكدَعَّوام

 .ةرخآلا يف ديدشلا ٌباذعلا مهقيذنف «نوُعِجري انيلإف َكَتيْفوتنوأإ» مّلسو هلاو هيلع هللا ىلص هتايح يف برعلا ةريزج رئاسو ةكم حتف مث ردب

 ةريره يلأ نع ًاضيأ ىورو ء«اهّوُرُجي ِكّلَم فلأ نوعبس مامز لك عم ؛مامز فلأ نوعبس اهل مّتهجب ىتوي» :هلكع هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع هحيحص يف ملسم ىور 1 :ةيآلا

 اهلك ًاءّْرُج نيتسو ٍةعستب اهيلع تلَّضف اهّنإن» :لاق !هللا لوسراي ةيفاكل تناك نإ هللاو :اولاق ««متهج ٌرحح نم ًاءزج نيعبس نم ٌءزج «مدآ نبا ُدَقوُي يتلا هذه مانا :لاق يَ هللا لوسر ّنأ

 /؟84١1-- 185/4١5ج ملسم حيحص/ .حنيمحارلا محرأاي كتم“رب اهنم انرجأ مهللا] .هاهّرَح لثم
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 َكَيلَعاَصَصَقنَمُهَنِم كب ِماَلْسْواَْلَسَرأَدَعلَو

 ع 2 ل يآ د آ 2 هس حار سى

 قي نأ ٍلوُسَرلَنَواَمَو َكلِيلَعصصَقَن 'ملٍَمُهْنِم هَ
0 107 

 7 ا 0

 مالا كك لص عَن 69 سولطُبمْلاَكِلاَتْه

 © رنا اَتِاوْبَكَر
 ها اح
 تدلي © تروتمح كحل

 كوي ألا او © © نورك هَّسأ
 كورك تلوم ولِق نمسا ُةَبعَد
 نوبي فاهم مهن َقَغَأاَمَه ِضَرَأْلا فاران

 مق كنتي فتيل هلسر مهن آجمل ()

 امل ايل َنوِرَوَعَسم ويأواكاَم يك مْلِعْلاَنم
 وياك َِياَئرَع كودو كاب اَنَماَءأوْلاَقاَنَساباَوَأَ

 تنشب أرامل متي فنيين( درفت »
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 م 1

 مم كلبق نم السر انلسرأ دقلو 4

 صصصقن مل نَم مهنمو ٌكيلع انصصق نَم
 مهّربخ كيلإ انيحوأ نم مهنم 4كيلع

 تناك مث مهوبذك فيك مهموق عم مهصصقو
 م نَم مضوإل «ةرصنلاو ةبقاسعلا لسسرال
 ٌركذ نّمِم رثكأ مهو «كيلع صصش*قن
 نأ ٍلوسرل ناكاموإ» ءفاعضأ فاعضأب

 نم احاول نكي ملو 4هللا ٍنذإب الإ ةيآب ّيتأي
 نأ اَلِإ تاداعلل ترامب هموق ينأي نأ لسرلا
 هقدص ىلع كلذ ٌلديف ,ءكلذ يف هل هللا نذأي
 وهو 4( ُرمأ ءاج اذإفإ» دب مهءاج ايف

 َيِضقل نيبّذكملاب طيحملا هلاكتو هباذع

 « نيرفاكلا كلبيو «نينمؤملا يجنيف «قحلاب
 ِكِلانُه ٌريمخوإل :لجو رع ٠ لاق اذهلو
 ٌلطابلا نوُعِبَتي نيذلا :يأ] «نولطبملا

 مكل لعج يذلا هللا :74 [كرشلاو
 هللا نت «نولكأت اهنمو اَهْنم اوُبكْرتِل ماعنألا
 يهو ماعنألا نم مهل قلخ امب هدابع ىلع ىلاعت
 «نولكاي اهنمو مهبوكر اهنمف منغلاو رقبلاو لبإلا
 امماع لمحبو بلحُتو لك وو بكر لبالاف
 برشيو لكؤت رقبلاو ءرافسألا يف لافتألا

 لكؤت مغلاو «ضرألا اهيلع ثرحُيو اهب
 اهفاوصأ د رج عيمجلاو ءاهثبل برسشُيو

 بايثاو ثاثألا اهنم ذختُيف اهرابوأو اهراعشأو
 اهنم اوُبكرتلإ» :ىلاعت لاق اذهلو «ةعتمألاو

 ُعفانم اهيف مكلوإ 6١: 4نوثكأت اهنمو
 (© نورفكْلاَكِل كِل إاَنهَرَكو و ِداَبِع ف تَلَحَدَم لاوس
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 ىلعو اييلعو مرودص يف ًةجاح اهيلع اوغلبتلو
 «دتايآ مكيرُيوط 8١: 4«نولَمْخت ِكْلُشْلا
 مكسفنأ يفو قافآلا يف هنيهاربو هججحخ

 ناك فيك اوُرظنيف ضرألا يف اوُريِسَي ملفأإم :87 اوُرباكتو اوُدِناعُت نأ الإ هتايآ نم ءيث راكنإ ىلع نوردقتال ؟4نوُركنت هللا تايآ ّيأف»

 امف مهتّوق عم ديدشلا باذعلا نم مهب لح اذامو رهدلا ميدق يف لسرلاب ةبّذكملا مألا نع ىلاعت ربخُي ؟4مهنم رثكأ اوناك مهلبق نم نيذلا ٌةبقاع
 نم مهدنع امب اونغتساو ؛مهيلإ اوتفتلي م تاعلياقلا ججحلاو تانّيبلاب ىلسرلا مهتءاج ال كلذو هللا سأب نم ةّرذ مهنع ٌدرالو اعيش كلذ مهنع ىنغأ

 مُهتءاج اًملفإ» : 8 «نوُبرمكي اوناكام مهنع ىتغأ امف ضرألا يف اراثآو ُةَرق ٌدشأو مهنم رثكأ اوناكإل «لسرلا هب مهتءاج اًمع مهمعز يف ملعلا
 © نوئزوتسي هب اوناكامإو مع طاحأ 4( مهب قاحوإل هب هب مهل ٌلبِقالام ىلاعت هللا سأب نم مهاتأف «ملعلا نم مهّدنع امب اوُحِرف ٍتانّيبلاب مُهْلُسُر

 هللا اوُدَحَو ««نيكرشم هب اّنك اهب انرفكو ُه ُهَدَحَو هللاب انمآ اولاقإل مهب باذعلا عوقو اوُثياع انسب اَوَأَر اًملفإ» :88 هعوقو نوُدِعبتسيو نوبذكي

 َتَلَح ذق يتلا هللا نس اَنَسأب او ام ْمُناعإ مهغفني كي ملفط : 8.8 ةرذعملا عفنتالو تاركَعلا ُلاَقُثال ثيح نكلو ,«توغاطلاب اورفكو لجو ّرع

 اذإ (ٌرِغْرَكُي ملام ٍدبعلا َةبوت ُلبقي هللا ْنِإِ») :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ىنم لبقُّيال هّنَأ باذعلا ةنياعم دنع بات نَم عيمج يف هللا مكح اذه (هدابع يف

 . «نورفاكلا كلانُه ٌريسخوإ» :ىلاعت لاق اذهو ءذئتيح ةبوت الف َكَلْلا نياعو ةرجنحلا حورلا تغلبو َرَغْرَع

 معطف رفاكلا اّمأو «ةرحخآلا يف اهب ىَرجيو ايندلا يف اهب ىَطْعي ةنسح ًانمؤم ُملظيال هللا نو : : هع هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع هحيحص يف ملسم ىور 4 :ةيآلا
 نمؤملا اًمأو ءايندلا نم ٌةمعط اهب َمِهْطَأ ةنسح لمع اذإ رفاكلا َّنإ» :لاق هللا لوسر نأ ًاضيأ ىورو . هاهم ىَرجُي ةنسح هل نكي م «ةرخآلا ىلإ ىّضفأ اذإ ىتح ءايندلا يف لل اهب لعام هتانسحب

 /؟175/4ج ملسم حيحص .ةوتعاط ىلع ايندلا يف ًاقزر ُهُبِعُيو ةرخآلا يف هِتانسح هل رخّدي هللا َنِإف



 تلصف ةروس ريسفت

 ٍنممحرلا نم ليزت#» :3 «محإ :

 مجرلا نمجرلا نم لزم نارقلا ينعي #محرلا

 هيناعم ثني , «ةئايآ ْتَلَصُف ٌباتكإل :*
 لاح يف 4ًايبرع ًانارقإ» ةماكحسأ ثنكحأو

 ةلّصفم هيناعمف ًاحضاو اني ًايبرع ًانارق هنوك

ةلكشم ريغ ةحضاو هظافلأو
 :لاعت لاق  ,

 نُدَل ْنِب ْتَلّصُم مث ُهئايآ ثنكحأ ٌباتكإ»

 اذه فرعي امّنِإ (نوملعي موقلإ» «هانعمو

 :4 نوُحِسارلا ٌءاملعلا حوضْؤلاو ٌنايبلا

 ةراتو نينمؤملا رشدي ةرات اريذنو ًاريشب 2

 مهف مهرثكأ ضرعأفإل نيرفاكلا رذسُي
مهف ؛شرق راكأ «دوعمسلل

 هنم نومهفيال 

 يف انبوُلِق اولاقوإلل :3 هحوضوو هنايب عم ًايش

 هيلإ انوُئدت اًممإل ةاطغم فلغ يف 4ةنكأ

 نيوإط هب انج انع مص قو اناذأ فو
 ٌءيش انيلإ لصي الف (ٌباجح كنيبو ابيب

 تنأ لمعا 4نوُلماع ادنإ لمعافإل لوقت ام

 :5 كعبتنال انتقيرط ىلع نحنو كاتقيرط ىلع

حوُي مكلنم ٌرَشَب انأ امنإ لق
 امنأ لإ ىَ

 ءالؤه دمحاي لق «دجاو هلإ مكمهلإ
 ّيلإ :ىحسوي رشب انأ امّثِإ :نيكرشملا نيبذكملا

 اوصلخأ «(هيلإ اوُميِقتسافإ» دحاو ٌهلإ هللا امثأ

 ةنسلأ ىلع هب كرم لاونم ىلع ةدابعلا هل

 بونذلا فلاسل #ةورِفغتساو لسلا

 مهيلع ٌكالهو مه ٌرامد «نيكرشملل ليووإ»

 نيذلا ينعي 4ةاكزلا نوتؤُيال نيذلاإ» :

 اا ل
وبيلا مس َنمْلِت مح

 4 + روع 2 0 

 نون ارزيو ارم () نكتب ملكي وع يِبَرعاَنا فمي

 ٍةَِححأ ف اسوم أول اكو (ي) نوعمسيال سهو مهر
 م حا رت حد م

 باح َكييوآَيِْمورْعوآََد ايفو ِهَيلإانوعْراَمُم
 20 1 رقم سس 0 11 ريت سس رس

 2 ةفرشمانأ اَمّنِيْلَف ني َنوُلِنعاَسِإْلَمْعَأف

 وو وتمر دل وطبعا ةجيوجلإ يقولكم
 2 اس عدو

 رجلا مْهَوَد كك © َنيِكِرْتَمَل

 مهل تتحلل اوُلِمَحَوأَوْنَم هاني 0 َنوُرْفْكمه

 َقََح ذل َنوُرفْكَت كميل لف #) ٍنْويَمَمرِعَرَجَ

 0 َنيِمِكَحْلاثَر كِل ادادنأ هلت وُلَحَيو نيمو صَل

 فارق اف 0 قوه نم َىساوَراَبِفَلَعَحَو

 نا ىو كمل َلاوعوتْسام (7) نيكس كوسا دحر
 09 َنيعياَط اني 1 5 أاًعَوطاَتَْأِض ردو اَهَلاَقَ

 ففي

 رق يخل 2

 اق دو هل
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 :ىلاعت لاق اك ىفذلا الإ هلإال نأ نودبشيال

 نيذلا َنِإ» :8 :؛َنوُرِفاك مه ةرخآلاب مهوب «ةليذّرلاو كرشلا نم سفنلا ةراهط انه ةاكرلاب دارم او «اهاسد نَم باخ دقو اهاكز نم َحلفأ دقال

 يذلاب نورفكتل مكتثأ لق :4 4ٍذوُذدجم ريغ ًءاطعإل :ىلاعت هلوقك ءِبوُبُجَمالو عوطقم ريغ «نوثم ريغ ٌرجأ مه ٍتاحلاصلا ارو اونمأ
 هل نولعجتوإ» ءيش لك ىلع ردتقملا ءيش لك قلاخلا وهو هريغ هعم اوُدبع يذلا نيكرشملا ىلع ىلاعتدللا نم راكنإ اذه #نيموي يف ضرألا قلخ
 [ضرألا يف :يأ] كابيف لعجوإل : ٠١ مهلك نيِمّلاعلا بر وهو ءايشألل ُقِلاحلا 4نيملاعلا ٌبر كلذإلل «هعم اهنودُبعت ًالاثمأو ءارظُن كًادادنأ

 جاتحيام وهو 4اهتاوقأ اهيف َرَدَقو» ا ريخلل ةلباق ةكرابم اهّلعج ايف كَرايوإ «اهاَسْرَأ لابجلاوإ» :ىلاعت لاق اك كاهقوف نم َيِساَوَر
 ىلإ ىوتسا مه ١١ ُهَمِلْعُيل كلذ نع لاؤسلا دارأ نم «نيلئاسلل ًءاوسإل «ةعبرأ نيقباسلا نيمويلا عم /ماَيأ ةعبرأ يف قازرألا نم هيلإ اهلهأ

 ك«ًاهزَك وأ ًاعْوط ايا ٍضرأللو اهل لاقفإل [ةفاثكلا ةلاح ىلإ ناخدلا ةفص نم ءامسلا لقن مث :يأ ؛ككفم زاغ وهو راخن ناخد يهو ءامسلا

 .«نيعئاط انيتأ الاقل نيتَمَرْكُم وأ نيتعئاط يلعفل العفناو يرمأل ابيجتسا :يأ

 دق يذلا لجرلا اذه ٍتألَ رعشلاو ةناهكلاو رحسلاب مكملعأ اورظن :اولاقف ًاموي شيرق تعمتجا :لاق هللا دبع نب رباج نع هدنسم يف ديم نب دبع ىور ١-١ :تايأآلا

 لوسر لاقف [ًاليوط مالك هّيَع يبلل لاقف] ةبتُع هاتأف ديلولا ابأاي ٌتنأ :اولاقف «ةعيبر نب َةَبُْع ريغ ًادحأ ملعنام ؛ :اولاقف «هيلع ّد دري اذام سلو هملكيلف اند باعو انرمأ تّتشو انتعامج قّرف

 دوو داع ةقعاص ٌلثم ةقعاص مكُترذنأ ْلُقَف اوضرعأ نإف - غلب ىتح - ميحرلا نمحرلا نم ٌليزنت مح .ميحرلا نمحرلا هللا مسيإلل :هيع هللا لوسر لاقف ءمعن :لاق ؛؟تغرف» : هيي هللا

 ٍرشعماي :لهجت وبأ لاقف مهنع سبتحاو «شيرق ىلإ جرخي ملو هلهأ ىلإ عجرف ««ال» : هلع هل لوسر لاقف ؟اذه ريغ كدنعام كَبْسَح َكِبْسَح :لاقو محرلا هدشانو هيف ىلع ةبتُم كسمأف
 - ًادمحم مّلكُيال نأ مسقأو ةبتُك بضفف . .كلذ لهج وبأ هل لاقف ىيلإ اوقلطناف «هيلإ انب اوُقِلطناف .هتباصإ ةجاح نم الإ كاذامو ىماعط هبجعأو دمحم ىلإ ابص دق ّآلإ ةبتُع ىرئام هللاو شيرق



 «نيموي يف ٍتاومس عبس ّن َنُماضقفإف : ١
 انديضخلا واعر

 َ ني

 ٠

1 
 نيموي يف تاومس عبس نهِتيوست سس غرفف ِج

 1 2 رس تحرس ل اا ل
 ها ]آذ

 ماهرمأ ءامس لك يف ىعزأوإط ءنيرحتا سر ٍَمَس ليسوا نمي تاَوَمَس عبس َنُهنَصَعَ
 سلجصو حاس رات ىو هه هلآ
 لإ 3 لا ءايشأألا نم اهيفامو - زيرعلاريدمت كلذاظفحو حيبصَمِيانَدْلا َءامَسلْأ انو
 يهو خيباصمب اًينّدلا ءامسلا اًنيَروْلِه وه ده 1 جه جد لس خص ح6 ء خ6 وسمك ماع روح 2-1

 ضرألا لهأ ىلع ةقرشملا ةرينملا بكاوكلا مو ةقوتس وأ لكفأووأ () دلل
 عمتست نأ نيطايشلا نم ًاسّرَح 4ًأظفحوإ» زسرلا مح اجد( دوُمَتَوِداَ

 ا ا 1 : ١ : هه م آ آ 1 طر 1000711 ع 4ملعلا زيزعلا ريدقت كلذإط ىلعألا ملا لإ 0 ويذوب نوزسرلا مم ءاجذإ 9 دوو

 «هرهقو هبلغف ءيش لك ّرع دق يذلا زيزعلا ِح لرتل اَسيَرَءاَس ول اول هَ م مهفلخ

 مهتانكسو تاقولخما تاكرح عيمجب ميلعلا .٠ 0 - ف فاح ناو أ ع عك راس ع

 ءالف دمحاي .«لقف اوّصرعأ نإفإ» يناوركحتس 3 ان الهو 0 دي َملِسّرأ اميانإف
 هم 2 اسس د 2 ص ًَّ 67 وهل لس 2 د 2

 ةقعاص لثب ةقاَص مكترذنأ» نكرشلا و[ كأول هَوفانِمدَسأ نمأوُلاََوٌيلكريَحِبٍض يالا
 3 مكب هللا ةمقن لولح مرذنأ دوو د داع ور 1 ًِ ا جرو < ِ

 نيلسرملا نيبذكملا نم ةيضاملا مألاب ُتّلح َتوُدَحح ندي أوناَكَو وق م 1 هدم َفلَح ىلا
 مهيديأ نيب نم لسرلا ُمُهتاج ُذإط : ١ 2 رس 7 مك حس 0
 نم ىلإو مل :يأ] «مهفلخ نمو مهقيزنإ تاسنو أب جا قارا

 اني ًءاش ول اولاق هللا لإ اوُدبعت الأ)ء[مهلبق و ف ا ذَعَل وأمل د 0-5 7 ا د

 2 ى دع
 اوثاكل ًالسر هلل | لسرأ ول «ةكئالم لزنأل مو 0 0 دوو ل ٍِك ؤيزخلا+ 20
 اهي كدب متلسرأ امب انإفإ» هدنع نم ةكئالم لعامعل أومحتس 92 ذ مهانيدهف دومت ثاَمأَو و ل دور 2

 ءانلثم شب متنأو مكعبتنال 4كوُرفاكإ» رشبلا و َنَمْلأ ٌةَّدِعلَو 5 0 ًَ موج

 يف اوربكتساف داع اًمأفإ :1© :ىلاعت لاق نوبي أو اكَميِنوْطَأ باَذَعْل ةهجلص مه”دخ ام ىدهلأ

 مهاوقو مهيكرت ةدشب اوم ؟4ةَرق اني دشأ 2 4 سال [سمنص نغسل ١ نكسب هنو () نكي نأمل
 ْمَل وأ هللا نم اهب نوعنتمي مهّنَأ اودقتعاو ةَهناَعومَمادَوح )نورها أ (ءادعأ

 مينم ّدشأ ره مهقلخ يذلا هللا نأ اْوَرَي 6 ل رع راع س حرا رع سس 1 غمس 0

 نوُرِراسُي نّميِف نوركفعي اَمَقأ ؟4ةَّوَق 9 نولمعيأ ًاذاكا أَميِمْهُد و مهردصبأ و مهعمس مولع
 ءايشألا ٌقلخ يذلا مظعلا هّنإف !؟ةوادعلاب

 انتايآب اوناكو ءديدش هشطب نأو اهلك
 اهل يتلا ةدرابلا بوبملا حيرلا يهو 4اَرَصْرَص ًاحير مييلع انلسرأفإ» : ١5 :ىلاعت لاق اذهلف «هتايآ اوُدَحِحو «ةوادعلاب رابجلا اوُرَرابف «نوُدَحجي
 مهل ًايزخ ٌدشأ «ىزخأ ةرخآلا باذغعلو ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهقيِذتلا» [تاموؤشم] تاعباتتم 4 ٍتاَسحن ٍماّيأ ينإ» ديدش توص

 اًتحضوو مهانرصبو محل اني (ىدهلا ىلع ىعل اوبحتساف مهانيدهف ُدوُع اًمأوإ» :10/ .ايندلا يف اورصنُي مل اع ىرخألا يف «نورصنُال مهول

 هللا تعب «ن ْوْملا باذعلا ةقعاص مهتذخأفإ [ناميإلا ىلع َرفكلا اوُراتخاو] ُهوُبَّذكو ُه ُهوُفَلاخَف مالسلا هيلع حلاص هين ناسل ىلع ٌّقحلا مهل

 ٌعوَس مهسمي مل مهرهظأ نيب نم «اونما نيذلا انّيجنوإ» : دوم او بيذكتلا نم «نوبرمكي اوناك اه ًاناوهو ًالذو ةفجرو ًةحيص ٍمملع
 ةينابزلا مولع عمتجتو «راّثلا ىلإ نوُرْشَحُي موي نيكرشملا ءالؤه هركذا ك«َنوُعَروُي مهف راتلا ىلإ ؛ هللا ءادعأ ٌرَشَحُي : ةويو)ل : 183 «(نوقتي اوثاكوإط

 ُهوُمَّدق ام مهلامعأب «نولمعي اوناك امب مهُدوُلُجو مهراصبأو مهُعمس مييلع ديشإل ابيلع اوُفقو «(اهوؤاجام اذإ ىتحإ» 7٠١: مهرخآ ىلع مههَوأ

 .دحاو فرح هنم ممكُيال هورخأو

 هو

 ٌلَقف اوضرعأ نإ :ىلاعت هلوق ىلإ ةروسلا أرقو ءرحسالو ةناهكالو رعشب وهام هللاو ءيشب ينباجأف ءةّصقلا هيلع ُتصصقو هثيتأ يّتكلو ألام شيرق رثكأ نم ينأ متملع دقل | لاو :لاقو ءأدبأ
 .باذعلا مكب لزني نأ ٌتيشخف «بذكي م ًاعيش لاق اذإ ًادمحم نأ متملع دقو «ٌفكي نأ محرلاب هتدشانو هيفب ٌتكسمأف («دوثو د ٍداع ةقعاص لثم ةقعاص مكترذنأ

 يئأر اذه :لاقف «هئاسلب ديلولا ابأاي هللاو كرحس :اولاقف ...ًابن تعمم يذلا هلوقل َننوكيل هللاوف هولزتعاف «هيف وهام نيبو لجرلا نيب ب اولخخ «يل اهولعجاو ينوعيطأ شيرق رشعماي لاق :ةيلور فو
 91١/ 90/4 ج ريثك نبا/ .مكل ادَّبام اوعنصاف هيف



 ؟4انيلع مدهش َمِل مهِدوُلججِ اولاقوإ» :؟ ١
 دنعف مييلع اوُديش نيح مهدولُجو مهءاضعأ
 يذلا انقطنأ اولاقإب :ًءاضعألا مهتباجأ كلذ

 وهف 4قّرم لّوَأ مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ
 :737 4نوُعَجرت هيلإوإ» عئاميالو ٌفلاخُيال

 مكعمس مكيلع دبشي نأ نوريتست مدكاموإل
 ًءاضعألا مهل لوقت 45 ُدولُجالو كراصبأالو

 :مههلع ةدابشلا ىلع اهنوُمولي نيح ٌدولخلاو
 لب «هنولعفت متتك يذلا اثم نومتكت متنكام
 ءيصاصملاو رفكلاب هللا نورِهاجت ممنكو
 منك مكنأل مكمعز يف هنم نوُلاَبتالو
 اذهو مكلاعفأ عيمج ملعيال هّنأ نودقتعت
 ملعيال هللا ْنأ مّشدظ نكلوإل :ىلاعت لاق

 مكتظ مكلذوإط : «نولمعت امم ًارثك
 ٌنظلا اذه 4ماكزأ مكيرب مشدظ يذلا

 ملعيال ىلاعت هللا نأ م داقتعا وهو دسافلا

 م دارأو مكفلتأ يذلا وه نولمعت اَمِم اريك

 ىف «نيريماخلا نم متحبصأفإ مكبر دنع
 مكيلهأو مكّسفنأ ترسخ ةمايقلا فقاوم
 ءارس «مش وفم رالف اوربصي نافل: 4
 ديال راّثلا يف مه اوربصي مل وأ اوربص مهملع
 اوُبتعَتْسَي نإوإ» اهنم ممل جورخالو اهنع مه
 اوُبتعتسُي نأ اوُبلط نإو «(نيِبَتحْلا ّنِم مه امف

 مهل لاقثالو «راذعأ مهلامف مهراذعأ اوُدبُيو

 انيَه :يأر «مهل اَتْضْيَقوظ :5 © ٌتارَمَع

 سنالا نيطايش نم ءانرقلا نم [مهيلع انطّلسو
 «مهيديأ نيبام مهل اوُنيَرَف ءانرقإل نمل
 لبقتسملا يف مهلامعأ مهل اوُئّسَح

 مهتسفنأ اور ملف «يضاملا يف (مهفلخاموإو
 مهنأ نوبسحيو ليبسلا نع مهئوُدصَيَل مهّنإو .نيرق هل وهف ًاناطيش هل ْضْيقُ ,نمحرلا ركذ نع ُشْعي ْنَمول :ىلاعت لاق اك ءنيِنيمْحُم الإ

 نمإ» مهلعفك لعف نّمِم مهلبق نم تلح دق مَمَأ ىلع َّقح 6 «مهلبق نم َتْلَخ دق مَمُأ يفإ» باذعلا ٌةملك 4لوقلا ْميِلع قحوإل .4نودتهم
 مهنيب اهف اًوُصاوت «نارقلا اذهل اوُعمستال اورفك نيذلا لاقوإ# :؟ 5 رامدلاو راسخلا يف مهاّيِإو مه اووتسا 4 نيريماخ اوناك مهنإ سنإلاو نحل

 نيذلا ٌنقيِذئأَف «نويلغت مكلعلإ» ُه ُةوداعو هوركناو هوبيعو هل اوُعمستال يِلُث اذإ 4 هيف اوغْلاوط هرماوأل اوُداقنيالو نارقلل اوُعيطيال نأ

 :7/4 مهلاعف ءيسو , مهلامعأ رشب «نولمعي اوناك يذلا أَوْ مِهَتَيِرْجَنْلو» هعامس دنعو نارقلا ٍِن ٌةودمتعاام ةلباقم «ًاديدش ًاباذع اوُرّفك
 لاقوإل : ؟ 8 [. هللا ءادعأ ٌءاَرِج ٌديدشلا ٌباذعلا كلذ : :يأ] «نوُدَححي انتاياب اوناك امب ًءازج ٍدلخلا راد ايف مف ٌراثلا هللا ءادعأ ٌءازج كلذو»

 تحت امهلعجنإ» هاخأ لتق يذلا لوألا مدآ نباو «هنودامف ٌرش لك ىلإ يعادلا سيلبإ «سنإلاو نجلا نم اًنالضأ نيّذَلا انِرأ انّير اورفك نيذلا

 تا ةدينجا ا

 ىرلَدَسأانَمَطَأاَوْلاَق َقَنِيَع دهس مل مهول أوُاَكَو

 9 نعي لردع قوه عش لقط
 ص ب لو كعمل ست شي نأ وريم سك َمَو

 َنوَمَاَمض اركاب هنن 0 و :ولجاَلَو
 2 متحَبْصَأ رود خيرر ْتَط ثدط ىِدلا طلو ()
 نو 20 نإَف 97 َنيِرِسفلنِّم

 احمي 4 © َنييَعمْلاَسَي مهام
 دهَتاَع َّقَحَو ََهَفْلَساَمَوَم وك 156

 ب مهّيلع قحو أَو ميمو هكر

 مهنه ْدوَلاَوَنْلْلَنِيمِهلَنَق نِمْتَكَح دَقِوَمْأَف لَوْ

 نال ديم الأ اورفكو زال () ضريح وناك

 اناَذَعْأوَرَفَك َنيدَلاَنَعب 50 رة لق فار

 رج كيذا نوتيلا اونو
 221 يل 0مم ءادعأ

 م

 200 يصاسسل ها سمس

 َنْليَنمانالَصأ نبدأ امر اَترأورْئَك نيل اَوَو(©)

 (© يسال ووك َِياَدَقَأَتَكاَمُهْلَحَج ضاْلأَو
 فحل

 .راّثلا نم لفسألا كّرّدلا يف (َنيِلَقْسُأْلا نم انوكيلإل باذعلا يف انِم لفسأ 4اًتمادقأ

 ةمايقلا موي نوعدت مكنإ :لاق 45 دولجالو مراصبأالو مكعم مكيلع دبْشي نأ#» :ىلاعت هلوق يف كَم يبنلا نع هج نع هيأ نع مكح نب زم نع قالا دبع ىوز ٠ :ةيآلا

 انأ :ىلاعت هللا لاقد : ِهلِيَم هللا لوسر لاق :لاق مث ©6ىادرأ مكبرب متنط يذلا مكتظ مكلذوإ» ُنسحلا التو : :رمعم لاق هفكو هذخف 5 دحأ نع نيبي ءيش لّوأف مادقلاب مكهاوفأ ىلع ًامدغم

 نمؤملا اًمُأف ءمهّبرب مهنظ ردق ىلع ساّلا لمع امن الأ : لاقف اذه يف رظني نسا ٌرتفا مث «يناعد اذإ هعم انأو يب هّنظ دنع يدبع عم

 ىورو .ةيآلا «كادرأ مكبرب منظ يذلا مكتظ مكلذو - هلوق ىلإ - مراصبأالو مكعمس مكيلع دهشي نأ نورتتست متتكاموؤ## :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق م «لمعلا ها ءاسأف هللاب ّنِظلا ءاسأف

 ىلا ريثك ن نيا/ .ةيآلا هذه الت مث ههللاب مهّتظ ءوس مهادرأ دق ًاموق ْنِإف نلغلا هللاب ٌنسحُي وهو الإ مكنم ٌدحأ ٌنتوميال» :لاق هلم هللا لوسر نأ دمحأ

 قفانملاو رفاكلا امأو ءلمعلا نسحأف هبرب ّنظلا ّنسحأف ن



 ةندننلا ة:زب
 و

 م

 1 و () َتيِيِلَسْمْلَنِمَتِإ

 كة َءَدَعْوتيَو َكَتنيَعلا اند جولات
 آهلفكياَمَو أور( ىلا الإ [َهَنَفَلْاَمَو يمَح

 قئطَشَن وَمَا 546 9 ملح ل

 ِهَيياَءَنِمَو رد ختان هللا ٌَلِجَبَسَاَ
 نيَمَّسلِلَأَو هع دُجنماَكَْتلاَو رح ا

 اَوُراََتلاَوْلتَلا
 مسكن َتُهَفلَخ ىلا وُدجْسَأَو

 1000 يم ضرس | ]سس رس

 هدوم

 لَو

 امس

 ٌدِجَساوِرَمَفْلْل اَلَو

 دنع نيرة كحَتْسأْن و © 0 0 هاي

 7 © َنوُمَسَساَلَ هور اََبلَاَو ل كاْوكَنوْحَيَف
3 

 «اوُماقتسا مث هللا اني اوُلاَق نيذلا نإ ٠#

 ىلع هللا ةعاطب اوُنِيعو هلل لمعلا اوُصّلخُأ
 نع ىّلعي وبأ ظفاحلا اكور مه هلللا عرشام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع أرق :لاق سنأ
 انبر اوُلاَق نيذلا نإ :ةيآلا هذه ملسو هلآو
 َرفك مث سان اهلاق دق» كاوُماقتسا مث هللا
 ماقتسا دقف تومب ىتح اهللاق ْنَمف مهُرثكأ
 م نيذلا مه :قيدصلا ركب وبأ لاق .«اهيلع

 اوماقتسا» :سابع نبا لاقو . اعيش هللاب اوكرشُي

 نع ملسم ىورو.عهللا الإ هلال ْنَأ ةذاهش ىلع
 يل لق هللا لوسراي :لاق هنأ هللا دبع نب نايفس

 لاق كعب ًادحأ هنع لأسأال ًالوق مالسإلا يف
 مث للاب ٌثنمآ لق :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دنع #ةكئالملا ميِلع لّزلعتإ» ,«ْخِفتسا
 نوُمِدَقُت امم اوفاحتال نأ :نيلئاق توملا

 ىلع 4اونزحتالوإلا ةرخآلا لمع نم هيلع
 وأ لامو ٍدلو نم ايندلا رمأ نم هومئفلخام
 يلا 3 ةنجلاب اوُرِشبأوإم عهيف مكفلخت انإف نيد

 ّريشللا باهذب مهن ورشبيف «تنوُدَعوت منك

 ثيدح يف ءاج ام اذهو ريخلا لوصحو

 نمؤملا حورل لوقت ةكئالسلا ْنِإ) :ءاَرَبلا

 بّيطلا ٍدسجلا ينةبيطلا ٌحوّرلا اهّنيأ يجرخأ
 ٍناحيرو َحْوَر ىلإ يجرخأ ؛ةئيرمعت تنك
 ف م ءايلوأ نإ 1١": (نابضغ ريغ برو

 ةكئالملا لوقت 4ةرخآلا ينو ايندلا ٍةايحلا
 ؛كؤايلوأ انك نحن :راضتحالا دنع نينمؤملل
 مكقفونو م دّدسُن ايندلا ةايحلا يف كوانرق :يأ

 يف مكعم نوكن كلذكو للا رمأب مكظفحنو

 دنعو روبقلا ِ ةشحولا مكنم سنوي ةرخآلا

 ةّنحجلا يف ؟مكسفنأ يبتشتام اهيف مكلوإ» «ميعنلا تانج ىلإ مكلصوُبو طارصلا ىلع ؟زواجنو روشنلاو ثعبلا موي مكنمؤنو روصلا يف ةخفنلا

 نموإلل :"# مكب محر مكيونذل روفغ نم ًاماعنإو ًءاطعو ةفايض 4محر روفغ نم ًالزنإو :"؟ متدجو متبلط امهم #نوعذتام ابيف مكلوإب
 يوتستالوزل : 4 هلوقي امب ًايدتهم هيسفن يف وه 4نيملسملا نم يننإ لاقو ًاحلاص َلمعوإل هيلإ هللا دابع اَعَد هللا ىلإ اعد نّمِم ًالوق نَسْحَأ
 هتيبو كيب يذلا اذإفإل هيلإ ناسحإلاب كنع هعفْداف كيلإ ءاسأ نَم «نسحأ يه يتلاب ٌعْفْذا هذهو هذه نيب مظع قرف (ةئّيسلا الو ةنسحلا

 ليقيامو 4اهاَقلْياموإ» :*ه كيلع ةقفشلا نم كيلإ بيرق 4مم نو هنأك)و ٌريصي ىتح كتبحم ىلإ ةنسحلا كلت هتداق هيلإ تنسحأف (ةوادع

 يف ةداعسلا نم رفاو بيصن وذ د 4 مظع ظح رُذ الإ اهاَقلياموإ» سوفنلا ىلع قشي هّنإف كلذ ىلع 4اوُرْبَص نيذلا الإ اهب لمعيو ةيصولا هذه
 وه هنإإ» كنع همك هيلإ تأجتلا اذإ 4هللاب ٌذعتْسافإل ة ةصوسو 4غ زن ناطيشلا صم [كّتبيصُي :يأ] 4كتغزني امو :"5 ةرخآلاو ايندلا

 ىلع ىلاعت هّبن مث [مكعفني امل] اهل هريخستو هريدقت «رمقلاو سمشلاو ٌراهّتلاو ليْللا» ةميظعلا هتردق ىلع 4دتايآ نموإ» :"07 ملعلا ٌعيمسلا

 نفل 8 4 نودّبعت ُهاَيِإ منك نإ َنُهقلخ يذلا هلل اوُدُجساو رمقللالو ٍسمشلل اوُدجَسِتال» :لاقف ناقولخم نامّرُج رمقلاو سمشلا نأ

 .[ هللا ةدابع نولمبال] «نوُمْأْسَيال مهو رابنلاو ليللاب» ةكئالملا يهل نوُحّبسُي كبر دنع نيذلافإ هناحبس هل ةدابعلا دارفإ نع هاو ربكتسا

 ناحيرو جورب يرشبأو ةديمح يجرخ « «بيطلا دسجلا يف تناك ةبّيطلا سفن اهّنأ يجرخا :اولاق ءًاحلاص لجرلا ناك اذإف «ةكئالملا هرضحت تيملا» :ِهلْيَع هللا لوسر لاق ٠" :ةيآلا
 ةديمح لدا « «بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلاب ًابحرم :لاقُيِف «نالف نولوقيف ؟اذه نم :لاقيف ءال حتفيف ءءامسلا ىلإ ا جرعُي مث «جرخت ىتح اهل لاقي ٌلاريالف ءنابضغ ٍريغ برو

 ./4 ./7ج هجام نبا حيحص ثيدحلا/ «نابضغ ريغ برو ناحيرو حّورُب يرشبأو



 ةداعإ ىلع هتردق ىلع «ديايأ نموإ» ولا
 ٌةّدِماه 4ةعشاخ ضرألا ىرت كنأإ» قوملا

 ايلع انلزنأ اذإفإب ةتيم يه لب ابيف تابنال
 ناولأ عيمج نم تجرخأ 4تبرو ترها َءاملا
 قوملا يبن اهايحأ يذلا نإ راقلاو عورزلا
 نيذلا نإ 5 «ريدق ءيش لك ىلع هنإ

 مالكلا مم عضو :داحلالا «استايآ يف نودحلي

 دانعلاو رفكلا وهو .هعضاوم ريغ ىلع
 ٌديعوو ديدش ٌديدبم هيف هبانيلع نؤفخيالا»

 هئاعسأو هتايا يف ُدِحلُي نمي ملاع هنإ :يأ ديكأ
 ةبوقعلاب كلذ ىلع هيزجيسو .هتافصو

 يف ىَقلُي ْنَمُهأل :ىلاعت لاق انفو «لاكتلاو
 «ةمايقلا موي أنمآ يتأي ْنَم ْمأ ٌريخ راثلا

 ىلاعت لاق مث «نايوتسيال ؟اذهو اذه يوتسيأ

 ريخ نم © متشام اوُلمعا)ط :ةرفكلل ًاديدهت
 اذهو مكلامعأب ريصبو مكب ملاع ِهّنِإ رش وأ

 نإ 4١: «ريصب نولمعتامب هنإإ :لاق

 نارقلا (مهءاج ال ركّذلاب اورفك نيذلا

 نأ مارثال بناجلا عينم (زيزع ٌباتكل هنإوإ»
 نيب نم ٌلِطابلا هيتأيالإ» : 4 ” هلثمب ٌّدحأ أي
 هّنأل ليبس هيلإ نالطبلل سيل «هفلخ نمالو
 نم ٌليزاتإ» لاق اذهلو «نيملاعلا بر نم لّرنم
 ديم ,هلاعفأو هلاوقأ يف مكح «ديمح مكح
 لاقيامإ : 1< .هنع ىبنيو هب رمأيام عيمج يف

 امكف 4كلبق نم لسرلل َليِق دقام الإ كَل

 مهموق ىذأ ىلع اوربص اكو اوُيْذُك تيذُك
 نإ كل َكموق ىذأ ىلع ٌتنأ رثيصاف ؛مه

 وُدو هيلإ بات ْنَمِل «ةرفغم وُذَل كّبر
 هنايغطو هرفك ىلع رمتسا نمل « ملأ باقع

 لك لكتال هُباقعو ُهُديعو الولو ءشيعلا ٌدحأ اتهام ةزواجتو ول ٌرفَع الولا :ملسو هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :متاح يأ نبا ىور .هدانعو
 الولإ» ؛دانعلاو تنعتلا هجو ىلع اولاقل مجعلا ةغلب هلك نارقلا لرنأ ول 4ةئايآ ْتْلّصُف الول اولاقل, ًايمجعأ ًانآرق هانلعج ولوإ» :4 4 .«دحأ
 ىلع يمجعأ مالك لّرتُي فيك ؟يبرعو ّيمجعأأ :اولاقف كلذ اوركنألو «برعلا ةغلب ًالّصفم لزنأ اله اوناقل ؟4«ٌيَرعو ٌيمجعأأ ُهئايآ تلّصُق

 كوكشلا نم رودصلا يف اميل ٌءافِشو هبلقل ٌىدُم وب ّنمآ ّْنل نآرقلا اذه دمحاي لق (ًءافِشو ٌىَدُه اونمآ نيذلل وه َلُقأظ ؟همهفيال ينرع ٍبْطاَحُم

 َنِم لرتوإل :ىلاعت لاق اك نايبلا نم هيفام ىلإ نودتبمال «ٌىمع مهيلع وهوإ» ءهيفام نومهنيال ُكرْقَو مهناذأ يف نوما نيذلاوإ» «بيّرلاو
 نّم نأك هانعم :يأ «مهمولق نم ديعب :ينعي 4ٍديعب ٍناكم نم َنوَداَنُي كئلوأإ 4ًاراست الإ نيملاظلا ديزيالو نينمؤملل ةمحرو ٌءافش َوُماَم نارقلا

 مرعلا ولوأ ربص < ربصافإل يذأو ءبذك (هيف َفلُدخاف ّباتكلا ىسوم انيتا دقلوإ» © لوقيام نومهفيال ديعب ناكم نم مهرِدانُي مهبطاخُي

 مهنإو» «باذعلا مهل لجعل 4 مهنيب ّيِضقْلا داعملا موي ىلإ باذعلا ريخأتب #ٌئَمسُم لجأ ىلإ كبر نم تقبس ةملك الولوإ» ل سرلا نم

 كلذ ُلاَبَو عجري امن «اهيلعف ءاسأ نمو هيلع كلذ عفن دوعي امّنإ 4هيسفنلف ًاحلاص لمع نمل : 45 [نارقلل :يأ] 4ٍبيرُم هنم كش يفل

 هل
 تليف وش

 سل هس اذ

 2َمْلأ اهيلعانلرن اذا َةَعْيَح َضراْلاىَر َكنَأَءوِكَياَءّنِمَو

 يشل 598 َُنِإةفومْلا حمل اَهاَيَحَأ ىَلاَنِإَتَبَرَو تيه

 اكدوا اَياَدف َنوُدِحَلُي َندلاَنِإ 3 در

 كش مُثَلِشاَمْولَمَعأِةَمِقْلاَمو مم ينم م 220

 مهجن نلعب ورفكَ دان(: يصب نوُلَمَكاَميَتإ
 يدي لاهي زو كك

 داَمَ كل َلاَقِياَم © ريح يح نمل
١ ١١ 

59 3 2 ١ 

 يم ةَرِفْعَم ودل كين 0 3
 ا 1 هل ته 0000

 + نايا تليه اكول ولاَ مح نا رفة
 هو 5 020100

 تيكر ىلشاؤلا سخر

 َكِيتلْوُ وأ صح هَيلَعَوْهَورَفَو عنادا ونوال

 بكل كادي 2 دامي ناك نم تقدات

 2 يس د أ د

 ضنا هذة ول مَنِ 1 هَ

 © ديل ل كيَراَمَوَلَص سأموت
 كيف
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 .هيلإ لسرلا لاسرإو هيلع ةَبحلا مايق دعب هبنذب الإ ًادحأ بقاعُيال 4ديبعلل مالظب َكّبراموإ» هيلع

 ساتلا قلاخو اًهَحْمَت ةنسحلا ةقيسلا عبتأو «ٌتنك اًمّئيح هللا قّئاد :لاق يَ هللا لوسر نع امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو رد يلأ نع نسح دانسإب يتذمرتلا ىور 45 :ةيآلا

 ٌلضفأ يه» :لاق ؟هّللا لإ هل ال ِتاَنَسحلا َنِمُأ هللا لوسراي :لاق اَهَحْمَت ًةنسح اهعبتأف ةئيس تلمع اذإ» :ىلاق «ينصوأ هللا لوسراي ؛لاق ءادرّدلا يلأ نع دمحأ ىورو . .(« نسخ قلع

 ملككاو 0 ٠5/6 ج بيغرتلا| .«تائّسحلا



 كلذ ملعيال «ةعاسلا ْمُلِع دري هيلإإ» :
 هيلع هللا ىلص رشبلا ُدّيس لاق ك «هاوس ٌدخَأ 3 اا

 :ةعاسلا نع هلأس نيح ليربجل ملسو هلآو نم م لا الو

 لاق اكو ««لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملام» اَهواَمكأَنِيِتَ ٍترمَت نم 6 نحاَمَوِةَعاَسلأ مل ريد
 , 0 7 0 داي : 5 ع 1 2س حس وع 00 2 را يتم لس

 لمحتامو اهماهأ نم تاره, نم جر ختاموإ» هل ا سوه

 هملعب عيمجلا « هميلعب الإ ٌعضتالو ىثنأ نم لهو دهس نماَسواَمَكك اى

 مويوإ» ةرذ لاقثم هملع نع بزعيال سا مس ءص وع 7 2 وجد

 هللا يِدانُي ةمايقلا موي 4يقاكرش نيأ مه.داني 2 19 يتيم مأكول نمنع دو
 ؟يعم مهومُثدبع نيذلا يئاكرش نيأ نيكرشملا نس وُسفَرَشلا هَسْمنإَو ٍريَحْلا احد نم ندسضإلاْه كسا
 4 ديهش نم اتمامإل كانملعأ «كانذآ اوُناقإ و هه مهو ْلأهَس عجم ع ظ-5 7 00007 دو متسللال

 ًاكيرش كم َّنا مويلا دهشي اّنم ٌدحأ سيل ُهّنَسَم ءاَرص دعب هاَنَمَةَمحَي هَسفَدَاَنيَلَو اك) ) طوق
 نم نوُعُْدَي اوناكام مهنع لضوإل : 54 7 هه آ

 ني هلم اضل سرني ضاع لق كل اثنييه ةعاّسل أظأآَمَو لاَده نو 1 77 إ 1 ]ل
 مهلام اونقيأو :يأ ؛نوكرشملا ّنظو # ص يِحَم أوُلِمحاَمِي أورفك َنِدَلاَنَك 19 وُسْحْل مر دْنِعلَنإَهَمَر

 ْمكْسَياَل»م : 4 4 ىلاعت هللا باذع نم ديحم نم
 71 و . مي هذآ 2017 ه2 رج باع حن هه

 نم ناسنإلا ليال «ريخلا ءاكُذ نم ُناسنإلا سول انمعنأ اذإو (ر) ظل ادني مهي
 كلذ ريغو ةحصلاو لاملا وهو ريخلاب بر ءاعُد هم هلو عب مس ع لو

 سوُؤيِفإ ٌرقفلا وأ ُءالبلا (ّرشلا ُهَّسَم نو ضيرع عد وذ دهر لأ هَّسَماَدِإَوِاَجَكتَو َضَرَعَ

 .٠ هما تيم لا < 3
 امدعب قزرو ٌريخ ُةَباِصأ اذإ يذتسم ارض ٌمهيررَس امل ريِعَب ٍقاَمْس فوه ّنَكِم ٌّلَضَأْنَم هب

 تنك 4يل اذه َناوُفَلل ٍوَدِش يف ناك ةقرق و66 هك هسه يد ِ عكر ا

 4ةمئاق ةعاسلا | نظأاموإ» ين يّبر دنع ٌدقحتسأ ٌىحأ هنأ مهل نسي وح مِيسفنأَفَو ف ا

 8 رع 2 - هع عسر

 ها دعب ل ل هنأ 0 مهكح منو هللا رنع نوناكح متي ألف (©)

 لش هلأ لخأل ؛ي تعال مايقب نكي متل ©) ديس ىلع كيب فكي لَو
 نإ :ىلاعت لاق ا" «رفكيو رخفيو رطبي ةمعن رج 2“ 0 7 و مي 8-5 ل 1 7,

 نئلوإ» ««ىنغتسا هار نأ ىعطيل ناسنإلا ام طيح ٍءْىَش لكبونإ الأم هير َِفِلْنمةَيَرِم يف
 ٌداعَم مث ناك نفلو «يّبر ىلإ َتْعِجَر

 هذه يف يإ ّنسحأ ا ير لإ َنَئِحْبلَ كفل
 اوُلِمع امب اورفك نيذلا َنبلَفإ :ىلاعت هللا لاق (ىَتْسْحْلَل ُةَدنع يل َنِإإ» نيقيلا مدعو لمعلا هِتءاسإ ب لجو ّرع هللا ىلع ىّنمعتي «رادلا
 «هيناجب ىأنو ض رعأ ِناسنإلا ىلع انمعنأ اذإ !وإ» ه١ لاكتلاو باذعلاب ٌةداقِتِعا اذه ناك نم ىلاعت هللا ُدَّدبتي «ظيلغ باذع نم مهتقيِذنلو

 «دحاولا ءيشلا يف ةلأسملا ليطُي *ضيرع ء ءاعد وُدفإ» ٌةَّدشلا 4 ّدشلا ُهَّسم ُهَّسِم اذإوإ لجو ٍّرع هللا رماوأل دايقنالا نع ربكتساو ةعاطلا نع ضرعأ

 نييذكملا نيكرشملل دمحعاي لق وب مقرفك مث للا نع نم ناك نإ م ميأرأ لقط : ه؟ هسكع زيجولاو «هانعم لقو هظفل'لاطام ضيرعلا مالكلاف

 ةقاشمو دانعو رفك يف ؟#ديعب ٍقاقش يف وه نمث ٌلضأ نمل :لجو ّزع لاق اذهو ؟هلوسر ىلع هلزنأ يذلا دنع مكلاح نورت فيك متيأرأ نارقلاب
 نوك ىلع انججحو انتلالد مه رهظتس 4 مهسفنأ ينو قافآلا يف انتايأ مهبرسإلا : ت79 :ُهلالج لج لاق مث ءىدهلا نم ديعب كلسمو قحلل
 :يأ] «مهسفنأ .يفوت [ءامسلا تايا :يأ] «قافآلا يفد ةيجراخ لئالدب ملسو هلأو هيلع هللا ىللص هللا لوسر ىلع هللا دنع نم التم مح نارقلا

 ًادمحت نأ دبشي وهو مهلاوقأو هدابع لاعفأ ىلع ًاديهش # ريهش ءيش لك ىلع هنأ كرب فكي ْمَلَوأ قحلا هنأ مهل نّبتي ىتحإلل [ضرألا ثداوح

 هل نولمعيال اذهو «ةعاسلا مايق نم كش يف 4مهّبر ءاقل نم ٍةَيْرِم يف مهنإ األ 4 هنع هب ريخأ ايف قداص ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 نكي ل أشي لامو ناك ءاش امف همكحب اهيف فّرصتملا وهو «هتضبق يفو هرهق تحت اهلك تاقولخلا «طيحم ءيش ّلكب هنإ الأإ» هنم نورذحيالو

 ,وه الإ هلإ ال

 نم «قافآلا يف ةيجراخ لئالدب يع هللا لوسر ىلع هللا دنع نم ًالّم اَقح نآرقلا نوك ىلع انججحو انتئالد مهل رهظُنس :يأ «مهيسفنأ يفو قافآلا يف انئايآ مهمزسإل ه8 :ةيآلا 0
 تب ملع يف طوسبم وه !؟ ؛ةبيجعلا تاّييماو طالخألاو داوملا نم هيلعو هيفو هنم بكرم ناسنإلاام كلذ نم دارملا نوكي نأ لمتحُيو .نايدألا رئاسو ميلاقألا ىلع مالسإلا روهظو تاحوتفلا



 ىروشلا ةروس ريسفت
 مالكلا مّدقت دق 4قسعول :” 4يوحإل ١:
 ا" ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا ىلع

 كلبق نم نيذلا ىلإو َكيلِإ يِجوُي كلذكإ»
 اذه كيلإ هللا لزنأ 5 محلا زيزعلا ُهللا
 ىلع فحصلاو ٌبتكلا لزنأ كلذك نارقلا
 «مكحلا# هماقتنا يف «زيزعلا# كلبق ءايبألا
 ٍتاومسلا ينام هل» :4 هلاعفأو هلاوقأ يف

 هل كلمو هل ٌديبع عيمجلا «ضرألا يفامو

 هقوف نم 2 0 0 0 «مظعلا فعلا وهوإط هفيرصتو هرهق تحتو
 1 4 ْنهقوف نرطفتي ثاومسلا ٌداكت#» : :ه

 ءاااس رق 2 حس سس يع يي لل تحسس سس ولا نإ سول يأ سس هس سر سس
 قسيت ترورفعتسيو مور رمح نوح رس وحسم ةكَيلمْلاَو ةكئالملاو)» ادلو هللا ذحتا :مهلوق نم] اقر

 رج لسة ع ) روُعَملاوه هَل لي مسج مق 31 يف نم نورفغتسيو مهّبر دمحب نوحَبسُي

 أودَحنأ َنيِْلأَو أو 9 مح تيرا روف لكَ اضرالا يف زوحيال اع هللا نوهّرُي :يأ] «ضرألا
 ل 2 و 06 2 هنود هللا نإ الأ [نينمؤملل نورفغتسيو هفصو

 لوي موتلَع تن طمع ءاسيوا -كدؤود نم ا و

 000 هو 200 4 لس ل عسر ده 1 هيونتو كلذب مالعإ « محرلا روفغلا وه

 نمو ئرقلام اَرِذِنْدل ًيَرَعاَناَ رف كتل إنو كِل َكِلَدَكَو 9 هنوُد نم اوذحتا نيذلاوإ» :3 ىلاعتو هناحبس
 ل اخ مرر نهر رسال د ع جرس ع ل دك دس اسك ظيفح هلال ءنيكرشملا ينعي «ءاباوأ

 ىف ُقيِرَهَوِةَسْشَل ىف قرف هيِفَبَراَلَع 0 اهّدعيو اهيصخُي مهامعأ ىلع ٌديبش «مهيلع
 .٠ د هد 0 ذأام ءازجلا ا اهب ءادع

 لدي لو هدو ةمأ مهلعجل هل + ةلاءاش تنأاموإو رفوأ اب مهءزجيسو
 را 7 ولو ) لك ىلع هلو ٌريذن تنأ امّنإ ؟ليكوب مهِلع

 ه9 ٍريِضاَلَكيَوْنَي وطار انآرق َكيلإ انيحوأ كلذكوإلل :1/ ليكو ٍءيش

 اىاوبنلاة اب

 3 عر

5 

 راق هي س66 72 20 انيحوأ كلبق ءايبنألا ىلإ انيحوأ امو 4ًايرع

 وهو كومل !يوشهو و هَسافلَو ءونود نموذح أ َمَأ ٌرذنتلإ» ًانّيب ًايلج ًاحضاو ًانارق كيلإ
 70 ءَيَشْنِم هيِفَمَم نخل اَمَو 60 | ريق يس ْلكْلَع رئاس نم «ةاهوح نمو ةكم يهو «ىَرُقلا
 م 0 2208 0 00 ىرقلا م ةكم تيس ءابرغو اقرش دالبلا

 ُبيهيلِإَوتَْكونِهَكلَع َقَرهّسأ كِل هَل موي ردو دالبلا رئاس نم فرشأ اهأل
 هّنأو هعوقو يف كشال « هسيف تيرال عمجلا

 يف قيرفو ةنحلا يف قيرفإ» ةلاحمال نئاك

 مهنيب ٌتّواف ىلاعت هّتكلو «ةلالضلا ىلع وأ ةيادهما ىلع اّمإ (ةدحاو َة ََمُأ مهلعحل هللا ءاش ولوإ : :8 َلجوّرع هللا نم ٌلدع [هلمعب لك «ريعسلا

 يفز «هتمحر يف ًءاشي نَم ٌلَخْدُي نكلوإ» :لجوّرع لاق اذهو «[ةغمادلا] ةججسحلاو ةغلابلا ةمكحلا هلو هنع ءاشي نم لضأو ّقحلا ىلإ ءاشي نم ىدهف

 هللا نود نم ةحلا مهذاختا يف نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا ركدُي ؟(ةايلوأ ِهِنوُد نب ادا مأإ» : 4 «ريصنالو يلو نم مهلام نوُمِلاظلاوإ» «[مالسإلا

 ءيش لك ىلع وهو قوملا يحي وهوإ» قوملا ءايحإ ىلع ٌرِداقلا وه ِهّنإف ءهّدحو هل َّ ةدابعلا يغبنتال يذلا وحلا لولا وه ولا وه هللافإ

 رافكلا هيف مكفلاخامو : :يأ ؛نينمّؤملل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ةياكح] /ِءيش نم هيف متفلتخاامووإ : ٠١ :ىلاعت لاق مث ؛ٌريدق

 نايب نم ىقلُت امّنإ عئارشلا رومأو .هريغال مالسإلا وه نيّدلا نأ مكح دقو هللا ىلإ ُةُمكح :مهل اولوقف ءنيّذلا رمأ نم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم

 هللا ىلإ ُةودرف ٍءيش يف مت متعزانت نإفإم :ىلاعت هلوقك ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةّنسو هباتكب هيف احلا وه هلا ىلإ ةّمكحف» ملل

 .رومألا عيمج يف هيلإ عجرأ 4 ُبينأ هيلإو ٌتلكوت هيلعإل ءيش ”لك يف ىاحلا 4 يّبر هللا مكلذإ» «لوسرلاو

 فر

 /8/4١٠ج ريثك نبا/ . ىلاعتو كرابت قلاخلا ةمكح ىلع لادلا عرشتلا -

 لف «يحرلا كيتأي فيك هللا لوسراي لاقف هيَ ا لوسر الأس ماشه نب ثراحا نإ :تلاق اهنع هللا يضر نع حجم يف ةاخيشلاو كلام ماما ىور © :ةيآلا

 ١١/ .*/6ج ريثك نباأ مك م م



 #« ضرألاو ٍتاومسلا ٌرِطافإط 50056 000 0١
 َ نأ نم مكل ٌلعجإل اههنيبامو امهقلاخ انوتؤيقلا 81و م ارا

 رلع َهَّنِم مكلكشو مكيسج نم «ًاجاوزأ 0

 «قتاو اركذ "1 نم لعجا و 9 هه رسوب 222 200 53

 نم مكل قلخو 4اجاوزأ ماسعنألا نموإ# كو . كت 000 رمل
 مكقلخي « هيف مؤرذيإ» جاوزأ ةينامث ماعنالا دع م #2 02 وع 7” 00 وي هه ذآ

 ةفّصلا هذه ىلع قلخلا كلذ يف :يأ ؛هيف ضراْلاَو توَمَّسل لاَقَمو 14 سل
 قلخ دعب ًاقلخ ًاثانإو ًاروكذ هيف كؤرذي لازيال 0 70 َ و | جمس وتس س1 م جس وع حل
 دك دق و ءاشم أ لظسس

 ساّنلا نم لسن دعب ًالسنو ليج دعب ًاليجو إيل ميلع ء هنإ ررمبو ءاشد نمل ف د
 ,قلاخك سيل «ءيش هلفمك سيلإط ماعنألو 35 [يحوأ ىذْلَ 2008 دل نم مكل عرش عرش ##

 يذلا دمصلا درفلا هّنال ءيش اهلك جاوزألا ل رمءو اك رهاطر ل ل عل ل 2 :

 سيلف] «ريصبلا ٌعيمسلا وهوإ» هل ٌريظنال نيِرلأ اومقأنأ سو سومو ميِهْربَءَ ياك وك!
 تاذلا تّلج «ةفص هتفصكالو ٌتاذ هتاذك 20 را رع ب ل ل يس وعجم 1 هل يس
 .دنام نيك رشملا هضاوقرفنت ال
 هلو : ١١ [ةثيدح ةفص اهل نوكي نأ ةيهللالا هلل مخ نيك كعكه ف و

 فّرصتملا وه 4« ضرألاو تاومسلا ُديلاقم م 1

 ءاسشي نمل ٌقْرَرلا طسييإل امييف مكاجلا

 0 ءاشي نم ىلع عّسوُي زددقيو
 لكب هنإإ» ّماتلا لدعلاو ةمكحلا هلو ءءاشي

 نيّدلا َنِم مكل عرشإل :1* 4ملع ءيش
 ركذ 4 كيلإ انيحوأ يذلاو حوت هب ىّصوام

 3 لسرل لو ىل - ل صر 5 هس ل 2 2 اق لإ 2 2 هيلع دا دعب ١ أ ةمألا هذه اعت هللا

 هللا ىلص دمحم وهو مهرخآو حون وهو مالسلا 2 اوت اهكس عقم عد . تكلانإف

 نم كلان نيب نم ركذ م «ماسو هلاو هيلع ترم بتكح نمُهَل مآل زنأ آمي تنَماَءْلقَو
 ىسومو مهاربإ هب انيضواموإل :ىلاعت تل ل 2-11 2 14 5 ول رقاس ج 2 ريع سرس 2 7 لاقف «ىسيعو ىسومو ميهاربإ وهو مزعلا يلوأ

 «هيف اوقرفتتالو نيذدلا اوُميِقَأ نأ 1 سيكو 0 هلا هه هس سرع 2 ديو اند 220060

 [هل كيرشال هّدحو و هيدابعو هديحوتي] مالسلاو

 ه2
 وي .٠ مس ءسصدس و

 2 دو هّيلإ ى ده

 0 0 و ااه #2 ا ]آ 2ك 0 1

 2 ا سم لج 7 1 ليَ 2

 تسلا كس لكبر نم تفسس
 2 مكس هه هل تر ع
 2 كَم ىنل مهد 9 نم بَنكَلأ أوبر

 م
001 

8 

١ 2 
0 0 

  8ظ
: ١ 

3 ١ 

 ١ عنج 1١ 5

0 

9 

 اهات

 م5 ع(
 ١

-- 

29 

 ذ
 قارتفالا نع مهابنو «ةعامجلاو فالئدتالابو

 يدبو ًءاشي نم هيلإ يبتجي هللا «ديحوتلا نم دمحم اي هيلإ مهوُعدتام اوركنأو مهيلع ّقش 4هيلإ مُهوعدتام نيكرشملا ىلع َرْبك» فاالتخالاو

 نب الإ اوُقَرفتاموإل : ١ 4 :ىلاعت لاق اذهلو «دشرلا قيرط ىلع اهرثا | نم ىلع ةلالضلا بتكيو اهقحتسي نمل ةيادهما رّدقي يذلا وه #بينُي نم هيلإ
 لاق مث ,ةقاشملاو دانعلاو ّيغبلا الإ كلذ ىلع مهلمحامو مهلع ةجبحلا مايق مهيلإ هغولب دعب قحلل مهتفلاخم ناك امّنِإ | 4 مهيب ًايغب ملعلا مهءاجام دعب

 لجعل داعملا موي ىلإ مهباسح ةماقإب دابعلا راظنإب ىلاعت هللا نم ةقباسلا ةملكلا الول 4ىّمسُم م لجأ ىلإ َكّبر نم تقبس ةملك الولوإ :لجوّرع
 ةنم كش يِفلإل حلل بذكملا لوألا نرقلا دعب رخأتملا ليحلا ينعي «مهدلعب نم باتكلا اوُِروُأ نيذلا نإو» ءاعيرس ايندلا يف ةبوقعلا مهيلع

 كلذلفإب ١: © مهرمأ نم ةريح يف مهو «ناهربالو ليلدالب مهفالسأو مهئابآل نودّلقم مه امّنِإو «مهناميإو مهرمأ نم نيقي ىلع اوسيل *بيرُم

 ؟ ىلاعت هللا ةدابع ىلع كعبتا نمو ٌتنأ 4ترمأ اي مقتساوإل هسأرب مكح اهنم لك تالقتسم تاملك رشع ىلع تلمتشا دقو ءةيآلا «ٌعاذاف

 قرنا ءايبنألا ىلع ءامسلا نم ةلّزمما بتكلا عيمجب ٌتقّدص 4باتك نب هللا لزنأ امب ُثنمآ لقط نيكرشملا ينعي «مهةءاوهأ غيشتالوإل هللا رمأ

 «مكلامعأ مكلو اًتلامعأ انلإ» وه الإ هلإال دوبعملا وه 4مكيرو امير هللا هلا ينرمأ ؟ مكحلا يف «مكنيب ٌلدعأل ُترمأوإل مهنم راحأ نيب

 .باسحلا موي باملاو عجرملا (ٌريصملا ِهيلإوإ» ةمايقلا موي (اننيب ٌعمجي هللا «مكنيبو اننيب ةموصخال #مكتيبو اننيب ةحجحالإ» مكنم ًءارب نحن

 ىلع ظفاحُي نلو «ةالّصلا مكلامعأ ٌريخ نأ اوملعاو ءاوُصْخُت نلو اوميقتسا» :ِهّلَع هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع هححصو مكاحلاو حيحص دانسإب هجام نبا ىور © :ةيآلا
 /١/57١ج بيغرتلا/ .(ٌنمْؤم الإ ِءوُضولا



 دعب نِم هللا يف َنوُجاَحُي نيذلاوإل :5
 نينمؤملا نولداجُي «هل ٌبيجتساام

 هوكلس اًمع مهوُدُصَيِل هلوسرلو هلل نيبيجتسملا

 يأ «ةضجاد مُهتجَحإل ءىدهلا قيرط نم
 هللا نم 4«ٌبضغ مهيلعو مهر كنعإل ةلطاب
 :1ا/ ةمايقلا موي «ٌديدش ٌباذع مهوإ»

 بتكلا «قحلاب ّباتكلا لزنأ يذلا هللا

 وهو «نازيملاوإ» هئايبنأ ىلع هدنع نم ةلّزنملا
 ةعاسلا لعل َكيِرْدّيامو8 «فاصنإلاو لدعلا

 بيهرتو بيغرت ةيآلا هذه يف 4بيرق
 «ةرخآلل لمعلا يف بيغرت :يأ] ؛ديهزتو
 :18 [ايندلا يف ديهزتو ءابنم بيهرتو
 «اهب َنوُنِمْؤُيال نيذلا اهب لجعتسيإل
 كلذ نولوقي امّنِإو ؟دعولا اذه ىتم :نولوقي
 نيدذلاوإ» | ًادانعو ًارفكو اداعبتساو. ًايذكت

 نم نولجَو نوفئاخ «اهنم نوُقِفْسُم اوُنمآ
 ةلاممال ةنثاك «قحلا اهّنأ نوملعيوإ» اهعْوقو
 الأ» ءاهلجأ نم نولماع اه نوّدعتسُم مهف

 يف نولداجُي «ةعاسلا يف نورامُي نيذلا نإ

 ٍلالض يفلو# اهَعَوقو نوعفديو اهدوجُو
 وه :ىلاعت هللا نأل نيب لهج يف «ٍديعب
 «هيلع نوهأ وهو ُهُديعُي مل قلخلا أدبي يذلا

 نع ىلاعت ربخُي«وِدابعب فيطل هللا 89
 يسنيال مهرخا نع مهاّيِإ هقزر يف هدابعب هفطل

 فزريإل رجافللو ٌرَبلل هقزر يف ٌءاوس مهنم ًادحأ
 هزجعُيال «زيزعلا ٌّيوقلا وهو ٌءاشي نَم
 ٍضرألا يف ٍةّباد نِماَّموإ» :ىلاعت لاقو .ءيش
 ُديِرُي ناك نّمإ» ١*: «اهقزر وللا ىلع الإ
 يف ُهل دن ةرخآلا لمع «ةرخآلا ْتْرَح

 ايندلا تر ُديرُي ناك نمو هللا ءاشيام ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ ّرشع ةنسحلاب هيزجنو ُهَءام رثكنو هددصب رهام ىلع يعن هيوقن 4يَرَح

 ةّيلكلاب ةّنبلا مه ةرعخآلا ىلإ هل سيلو ايندلا نم ءيش هل لصحيل امن ُهّيعس ناك نمو «بيصن نم ٍةرخآلا يف ُهلامو اهنم ِهِتْون

 نوعبتيال مه 4هللا هب ْنذأي ملام نيَّدلا نم مهل اوُعَرش ٌءاكرش مه مل : 7١ هذهالو هذهال لصحي مل أشي مل نإو اهنم هاطعأ ءاش نإ ايندلاو

 ةتيملا لكأ نم مهل اولحأام ليلحتو «ميهلع اوُمّرحام ميرحت نم «سنالاو نجا نم

 نإوإ» داعم ا »ع ىلإ راظنالا نم مدقتام الول ةبوقعلاب الجوع عمي يقل ,لصفلا ةملك الولوإ) تالالضلا نم كلذ وحنو ءرامقلاو مدلاو

 مه تاّنجلا ٍتاْضَوَر يف تاحلاصلا اولمعو اونمآ :نيذلاو)» ؛لجّولاو فوخلا اذه يف مهو مهداعم موي مهاحا اذه :ةلاخال مهم عقاو هنم نوُاختي

 نم ءاشي اهف تاّنملا ٍتاَضْوَر يف وه نّمِم فوخلاو ناوهلاو ّلّذلا يف ٍتاَّصّرعلا يف وه نَم نيأ : :يأ ؟اذه نم اذه نيأف 4مهّبر دنع نوؤاشيام

 ةغباسلا ةّماتلا ةّنملاو مظعلا ٌروفلا ؟ريبكلا لضفلا وه كلذإل ءرشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذأالو تأر نيعال امم ذالمو براشمو لكام

 مهثيطايش' مهل عرشام نوعبتي لب «ميوقلا نيّدلا نم كل لا عرشام

 .ةماعلا ةلماشلا

 ىم :هل لاقف ُمُواَم» :هتوص نم ًاوحن هتيم هللا لوسر هل لاقف !دمحاي :لاقف هُم هللا لوسر ىدان ًالجر َنَأ حاحصلا يف ءاجو ١ :ةيآلا

 اكازلتلاة لف

 7 رو سمس حرا را اس ع سال اس ف ع ذل 5
 دير ادعم و بضغ مِيلعو مهب دنع ةضحاد

 1 لَم اولا بتكلادزأ ىَراامَسأ ()

 نوجا سي ًأاَهِيلِحَحَتَْي 9 ٌبيِرَك َةَعاَملَاَلَعَل
 هلآ ع ل ا ع 000 رغد وا ذص

 يا لبو قي وقف اب دز

 نذلا

 يه نمو ءهيَرَح فول دن ؤرخلأل ا تَرَح ديرب اك نم [إي) : : 0 رباع سار مح 0
0 

 أ 1 مم 00 هر اس حق ا اس حر 7
 نمّورخلا ا وامم_هيؤنايدلا َتَرَح ديرب مرا

 نيني ومس اوكشرهلمأ © بي هب ص رس نع رت 0 ول سا خخ هل 2 ِ
 رج رشا ةءيكم داكوتا يما ملاَم هذ مرا ل

0-4 

 َتييِلِدَطلأ ىَرَت (() دبل ُباَدَع هَل تييِلدطلَنإَو
 و 000 0

 3 دلو هب عقل وفوأو سك د سيقفشت

 ُناَكَجْلا ناَصوَر فة َحِلكَصلاأوُلِمعَوأَوُمَم دص رم
 م رع 2 114

 © جك نضتل / 0

2 

١ 

 روب ص ع

 /4/١١١ج ريثك نبا/ .!!«ثببحأ ْنَم عم ٌتنأ» :مُلَِع لاقف !!هلوسرو هللا بح :لاقف «؟اط تددعأ امف ,ةنئاك اهنإ كحيو»

 ةرخآلا هللا همرح

 :ملِكَع هللا لوسر هل لاقف ؟ةعاسلا



 نيذلا ُةدابع هللا ُرّشُي يذلا كلذإب :*
 اوومتلا قلو
 مهل لصاح اذه «تاحلاصلا اوُنِعو اونمآ اعاقة

 ال لقط مهل ىلاعت هللا ةراشيي ةلاحمال نئ :رئاك 310 مور 56 رس سس جس 0000
 ىترقلا يف ًةَدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ٍش ءواونمأ ءنيز ١ روس ىلا تال تحلب اًاولمعو اونماءنيذلا َداَبعْمَي ارشد ىِذْلا كاذ

 م كل سل حل رك حل حل م 17 سر دس
 شير رافك نم نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق ل ترف رول لارج هيلرحاشا

 00 0700 وم

 مرش اوفكت نأ مكنم بلطأ امو ىينوطعت كىرتفا نولوقي

 نم مكنيبو ينيب امب يِنودُوُت الف ينورصنت 2 م , و 0 2 ٍِ م ذإ هير ٍتالاسم ُعلبأ ىورذتو «ينع قلي 0 | 00
 لمعي نمو ةنسح فرتقي نمو «ةبارقلا لا طكاطن(0 واشاد ديميلع منإ# هيملكب

 نإ ًبوثو أرجأ 4س اهف هل ذرتإ» ةنسح اعمر سيسر ماسه و ملل

 ةحح لت نإ ورك لاقنم ملظي اللا 489 تواليت ٍتاَكيَسلأِن عشب وواَبِعْنَع

 ًالام مكل حصنلاو غالبلا اذه ىلع مكلأسأ ال كغ كن 20000 14 ١

 دلل ار

 نإ «ًابظع ًارجأ ُهْنُدَل نِم ٍتْويو اهفِعاضُي 2 1 17 00
 ءهِلْصَف دب وتَحلِبَّصل ا نذل ث يحمس
 ءازجأ نمو لهدعي ٌةنسحلا ةنسحلا باوث نم نيم 59 اولمعواونم 1 50

 ٌروُفَغ هللا َنِإظ ءامدعب ةمّيسلا ةمّيسلا 5 7 جد املأ طش 200 آو 0 9 ٌديِدَس ُباَدَعَدَطَنَو 42 كلا

 رّثكيو تاكّيسلا نم َريثكلا ٌر رفغي «زوكش 1 فن ود 2 اي 0200 سو 00

 نوُأوُقي مأإ» :94 ءتانسحلا نم َليلقلا -ودابعيونإ ءاسب 220 كلو ضردْل أ ىيفأ اَوَعَبل ءوداَبِعَل
 ىلع مخي هللا آشي نإف ًابذك هللا ىلع ىرتف اوُطَنَقاَمدَحَب "نم تيلي وهم (9) 09 رضع اشي إف ًابذك ا ا ل # 24 00 ود مصحح رع سو ب
 عبطي 4َكِيلق ىلع ْمِخيإ» نوهاجلا ءالؤه ُقْلَح ءويلياَءْنِمَو 9 ديِهَحْلأ ولو هَوةَتَمحَيرْسَ 58 معرب ا؟ ًابذك هللا ىلع ثيرتفا ول (كِيلق 2-0 و 2 ق2 سو د
 «نارقلا نم كاتا ام َكَبَاَسو «كبلق ىلع هس 1 72 سلا 2 00

 ىلع جوفرم 4م «لطابلا هللا حمبوإ» مهعمج ل عوهو َوَبا هديا وفتانو تاَو نوكتلا
 . . 3 3 ُ سمس مد ع هر رج

 © مِتخيإ» موزجما ىلع افوطعم سيلو «ءادتبالا مقدس 2م نم مك امو ) رِسرَد أ ُءاَسياَدِإ
 م مامإلا ""فحصملا مسر يف ٌواولا ٍتفذحو 521

 1 024 وَ 6 رولا حس >2 5

 «ةينايزلا ٌُعدتسإ» :ىلاعت هلوق يف تفذُح َنرِجَعُمي مشن مشنأامو ()) ريث 2 -

 «ريخلاب هَءاَعُذ ٌمشلاب ناسنإلا عديوإ» م 1 هم
 ةدبنو هققحُي «يتاملكب ّقحلا قيل 49 ريصتالو إو ووَمأ تؤدي كلامو ضل

 «رودصلا ِتاذب ملع هنإإ» هنيهاربو هج

 يذلا وهوإ) رئارسلا هيلع يوطنت امب

 ءرفغيو رتسيو حفصيو وُفعي هنأ هملحو همرك نم اذهو #تائّيسلا نع وفعيوو» هيلإ مهتبوت لوبقب هدابع ىلع ىلاعت نتي «هِدابع نع ةبوتلا ٌلبقي
 هنوعبتيو .قحلل نوبيجتسي «تاحلاصلا اوُلِمعو اوُثمآ نيذلا ٌبيجتسيوإ» :؟" هيلإ بات نم ىلع بوتي اذه عمو 4نولعفت ام ملعيوإ»

 نيِنمّؤوملا لاح ركذ ا ؛ةمايقلا موي «ديدش باذع مه نورفاكلاوإ» «ةعافشلا كلذ َقوف مهديزيو مهءاعد بيجتسي «هلضف نم مهديزيوإ»

 نم مهتاجاح قوف مهاطعأ ول «ضرألا يف اْوْعَبَل هدابعل َقْزّرلا هللا طَسَب ولوإ» مهداعم موي ملّوملا باذعلا مهل نأب نيرفاكلا لاح ركذ

 ىنغلا قحتسي نم ينغيف «ٌريصب ٌريبخ ِِدابعب هَنإإل مهحالص هيف امم (ءاشيام ردقب لني نكلوإل «نايغطلاو يغبلا ىلع كلذ مهلمحلا قزرلا

 ©4هتمحر رشنيوو» مهرقف تقو يف رطملا لوزن نم سانلا سايإ دعب نم «اوطنقام ولعب نم َتيغلا لّؤُي يذلا وهوإط : رقفلا قحعتسي نم رقفيو
 ةلاّدلا «هِتايأ نموإ» :؟4 هلعفيو هرّدقُيام عيمج ين «ُديمحلاإ» مهارخأو مهايند يف مهعفني امب هقلخل فررصتملا ك4ٌيِلَولا وهوزل دوجولا اهب معي

 ءاشي اذإ» ةمايقلا موي # مهعمج ىلع وهوز» تاقولخلا عيمج لمشي اذهو عةباد نم امبييف ٌثبامو ٍضرألاو تاومسلا قلخإ» هتمظع ىلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َنأ دمحأ ىور «ريثك نع وفعيوإ» ةيصعم نم «مكيديأ تبسك اوف ٍةبيصم نم مكباصأ اموإ» ٠١": «ريدق

 [هللا نيتئافب] 4 ضرألا يف .نيزجععب متااموإ 1١": (هتائيس نم هب ٌةنع ىلاعت هللا َرْفك الإ ِهيذُؤي هدَّسج يف ّنمؤملا ٌبيصي يش نمام» :لاق

 .«ريصنالو فو نم هللا ٍنوُد نم مكلاموإط

 )١( 5-4/ص (كعلا نمحرلا دبع دلاخ) فيلأت (ميركلا نارقلا صن قيثوت خيرات) باتك يف (يناهعلا مسرلا صئاصحن) ثحب رظنا 5/.

 تى



 رحبلا يف راوجلا هتايآ نموإط :"؟
 هتمظع ىلع ةّلادلا ٍهتايآ نمو (مالعألاك

 هيف يرجتل رحبلا هريخست ةرهابلا هتردقو
 «خيرلا نكْسُي أشي ْنإإ» :م# هرمأب كلف
 ىتح اهنكسل ءاش ول رحبلا يف ريست يتلا
 هرهظ ىلع ًةدكار ىقبت لب نفسلا كّرحتتال

 ءاملا هجو ىلع «هرهظ ىلع ٌدككاوَر َنللظيفإ#
 ين «ِراَبص لكل ٍتايال كلذ ين نإإ
 ءاخرلا يف ىلاعت همعن ىلع ةروكشإ# دئادشلا

 ءاش ولو «اوُبَسك امب َنُهَقبوُي وأإل دي

 اهف اهلهأ بونذب اهقرغأو َنفْسلا كلهأل
 مهذخا ولو ءمهبوُذ نم «ريثك نع فعيوإ»
 رحبلا بكر نم لك كلهأل مبوُنُذ عيمج

 «اتتايآ يف نوُلداجي نيذلا ملعيوإ» :*ه
 ديحمال # صيحم نم مهلامؤل [رافكلا ينعي]
 نفسلا تقبوا نإ] انتمقنو انساب نع مه
 [هللا ىويم مهل أجلمال هّنأ اوملع ءدكاور
 :اهتنيزو ايندلا ناشل ارقحم ىلاعت لوقي "56

 «ايندلا ٍةايحلا حئاتمف ءيش نم متو امفإ»

 انوتوغقلا و ا الا

 يراك اكمدر#) لقلت نر دكني
 روك ِراَبَصَْم أ لتلك فن ءورَهظ لع دكا 222101

 مير لَو اومن 112000 ملوح نيم 13( سيدي كامات هنن يعي ريكس عفيه َميَنهفيويَوَ 59
 َماَدِلَو سولو خإنأَريك يصلوا وكوت
 ركض اوما مير اوواَجَسسْأَن لاو ورفعها ع

 مبا 10 ومن اَنِم وو ني عروس هرم
 اَفَحنَمَف اهلْثُم ةكئيس ع كس اوريو ((0) نورين ميلا عر كي

 ا 27 7 خيو رع قرئ

 صا رصنأ نملو 4 60 نيللي 9 :رجَ َمَلَصََو

9 

 َندْلا طلسم اَنِإ © ليسن كمين دَت
 - م عر اسوم هد 00 ل

 هَل كلو قل ئَطيِض را توعَببَو سالم .

 رو م مرع نمل أ كد َنِإَرَهْحَو بص ِمْلَو ان 9 ُمِبأٌباَدذَع

 َنيِيِاَطلأ ىَرتو مودع يون ملام مَ هلال ِلَضْيْنَمَو 0 1
 نا ل سر 00 )3 مثالا ٌرئابك نوبتعجي نيذلاوإ» :”0

 09 ٍلِيسِِصْوَرَمَلِ لَم ووفيت َدعْلأاوَداَمل .٠ مكر فرع م مر «نجافا»
 7 مه اوبيطغام اذإوإ» «[ىنزلا :شحاوفلا

 وفعلاو ٌحفصلا يضتقت مهنيجس (نوُرفغي
 لجوّرع هلل تادابعلا ٌمظعأ يهو «ةالصلا اوُماقأوإ» ُهّرجز اوُبنتجاو هّرمأ اوُعاطأو ُهّلسر اوُعبتا «مهترل اوباجتسا نيذلاوإ» :"8 ساتلا نع
 مه يغبلا مهَباصأ اذإ نيذلاوإ» 4 «دوقِفني مهانقزر اًميو «مهئاراب اوُدَعاستيل هيف اوُرواشتي ىتح ًارمأ نوُمِرييال «مهني ىروش مهرمأوإ»

 مكيلع ىدتعا نمفؤلل :ىلاعت هلوقك «اهلثم ديس ٍةعيس ٌءازجوإ :4 ٠ اوفَع اوُردق اذإ اذه عمو «ماقتنالاو راصتنالا ىلع ةّرق مهيف 4نوُرِصتني
 هللا دنع كلذ عيبضيال هللا ىلع ُةَرِجأف ٌحلصأو اًفع ْنَمفط وفعلا ىلإ بدنو «صاصقلا وهو لدعلا عرشف «مكيلع ىدتعاام لثمب هيلع اوُدتعاف
 يف حانجُج مهيلع سيل «ليبس نم مهيلعام كئئوأف ِهِملظ دعب ٌرّصتنا نَمْلوإ 4١: ةئّيسلاب نيئدتبملا نيِدتعملا 4نيملاظلا ٌبحْيال هنإإ

 ملظلاب ساّنلا نوؤدبي «قحلا ريغب ضرألا يف نوغبيو ساّتلا نوُمِلَظي نيذلا ىلعإ» ُتَنَعلاو جرحا «ليبسلا لمنإإ : 8 ” مهملظ ْنَمِم راصتتنالا
 ىذألا ىلع ربص #رفغو ٌريص ْنَمِلَوإ» : 4" وفعلا ىلإ ًابدان لاق صاصقلا عرشو هلهأو َملظلا مذ ال ىلاعت هللا نإ مث : يملأ ٌباذع مه كئلوأ»

 اهيلع يتلا ةديمحلا لاعفألاو ةروكشملا رومألا نمل :يأ ؛ابب ىلاعت هللا ّرمأ يتلا رومألا ّقحو [متازع نم] «رومألا مزع نمل كلذ نإ ةمّيسلا رتسو
 نم هلأو نكي اشي لامو ناك ءاشام هّنأ ةمركلا هسفن نع ىلاعت ربخُي ولعب نم يلو نم هلامف هللا ٍلِلْضُي نمو : 4 4 ليمج ءانثو ليزج باوث
 « ليبس نم ُدَرَم ىلإ له نوُلوُقي» ةمايقلا موي #ٌباذعلا اَوَأَر اند نيكرشملا «نيملاظلا ىرتوإ» هل يداهالف للضُي نمو هل ليضُمالف ُهاَده

 .[كلذ ىلإ نوُباَجْيالف هللا ةعاطب اولمعيل ايندلا ىلإ اوُدَرُي نأ نوُبلطي]

 وه امّنإَف هب اورتغتالف متعمجو مماصح امهم
 ةلاحمال ةيناف راد يهو ءايندلا ةايحلا عاتم
 يدمرس قاب وه «ىقبأو ٌريخ هللا دنعاموإ
 :ىلاعت لاق اذهو «يقابلا ىلع ينافلا اوُمّدَقتالف

 مهنيِعُيِل «نولُك و تي مهّير ىلعو اونمأ نيذللإ»
 تامّرحلا كرتو تابجاولا ءادأ ىلع ربصلا ىلع

 /94/5١١ج ريثك نبا/ .هفعضو يذمرتلا هاورو «رصتنا دقف ُهّملظ ْنَم ىلع اَعَد ْنَم» : هيَ هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر نينمملا مأ ةشئاع نع رازبلا ىور 49 :ةيآآلا



 راّثلا ىلع «اهيلع نوُضَرْعُي مُهاَرتوإل ::©
 ام مهارتعا دق يذلا 4َلذلا نم نيعشاخإل اظاوقلاة لو

 0 0 نورظن يح فو تب تورظنيلدلا موش دور مهدرتو نم نوُرظنيإل «ىلاعت هللا نايصع نم اوُهَلسُأ هل 0 1

 نإ اوثمآ نيذلا لاقوإل ةلاحمال مه ٌعقاو َيِذْلأَت رسل انماء ل او يِفَح ٍفَرَط نم
 نيذلا «مهسفنأ اوُريمَخ نيذلا نيرساخلا 3 2 531 لأ َوَمََيفَل ير م أ ورح هه

 مهب َبِهذ نيذلا مه مه ربكألا َراَسْخلا اور نيملدطفلانِإ ال ِةَمايِقْلا موي مه اهأو

 0 ل طل يئن ك6 6 ريف اعد اورسحخو «دبألا راد يف مهتذل اوُمِدُعف راثلا ىلإ #1 2 دم ىأَن ع
 4 مقم باذع يف نيملاظلا نإ آلآ ةمايقلا أوبِحتْسَأ () ٍلِيسْنمُمْلاَق هَل لَضِبنَمَو هنن ودم

 ءايلوأ نم مهل ناك اموإل :45 ٌيدمرس مئاد قيس ل د #آ رس وهم دس كروس هس 4

 مه ام مهتوذقني 4هللا ِنوُد نم مهتورصني ام هللا نم مد 2 دقني كير
 هللا للِضُي ْنَموظ لاكتلاو باذعلا نم هيف 12 رانك رب 21و : ِذمْويإَجلَمَنم

 :4ا/ صالخ هل سيل 4ليبس نم هل امف 9 ايل ريكحن
 موي ّيتأي نأ لبق نم مكئرل اوبيجتساإ» آدِإاَنِإَو عتلبلا الا َكَكلَعْنِإ لبيع :كعككسؤآَ و سيكا 2 د 56 0 اس اسال م د ددس 000

 مكلامإ «عنامالو عفاد هل سيل يذلا ةمايقلا 0 وانهم َناَنِمنمْشَوَل | انقذأ مويل دادعتسالاب ىلاعت ٌرمأي هللا َنِم هل َدَرَما 2 هر ع - د وَوَحَج 0

 تسي ناكمالو هيف نوئصحتت نصح ٍمكل : بي ل هس م سب ةرك نم مكلامو ذوي ءاجلت نم رة ويد تس
 مكب طيحم وه لب «ىلاعت هرصب نع نوُيِغتف اًمنَمِإُم ا 2 َمياَم َقَلَ ضراْلاو توما

 هيلإ الإ هنم أجلم الف .هتردقو هرصبو هملعب هصر

 نيكرشملا ينعي اوضرعأ نإفإ» اَمنِوناََد 0 جرش ةكورسل ثم و
 عاتاذثالل

 للا يي اظيفح مييلع كانلسرأ امف ارضأ تل هد © زو مرح تع ل
 هللا ةلاسر مهغلبت نأ كانفلك امّنِإ 4غالبلا َلِسَرَوأ وأ باح يرو نِصَو

 - رف ةم“ر اَنِم ٌناسنإلا انقذأ اذإ انو | م َداَيند 7

 لذي حرف مو ار هبامأ 04 (©) ميكه ٌنإءَمَتِإْماَس ع 0 ومما

 ٌبْدَج «ديم» الا ينعي 4 هنت نإوإ» 4

 نإف ميلي تمّدَق اإل ةّدشو ءالبو ةمقنو

 6 طنقو سي ةنحم هتباصأ نإو ٌيطبو ّرشأ ةمعن ُهُيباَصَأ نإف ,ةنهارلا ةعاسلا الإ فرعيالو «معنلا نم مّدقتام دحمي يٌروُفَك ّناسنإلا

 أخي ءاب ام لو اسي نعم لو ىعأ اس خامل ةانب نم و ءاسنب ا ينسأ «ضوألال تاومسلا كل
 ءاشي نمل يطعُيو 4ًثانإو ًاناركذ مهُجّرَُي وأإل : 5٠ نينبلا مهقزري «روكذلا ءاشي ْنَمْل بهيوإ# تانبلا هقزري «انانإ ءاشي ْنَمِل ُبْهَي ءاشيام

 ماسقألا هذه نم مسق لك قحتسي نمي 4ميلع هقإإ» هل ديال 4أايقع ءاشي نم لعجيوإل ءاذهو اذه نم :يأ ىننألاو ركذلا نيجوزلا ساّتلا نم

 هللا بانج ىلإ يحولا تاماقم هذه «ًالوسر َلِسَرُي وأ باجج ءارو ْنِم وأ ًايحَو الإ هللا ُهَملكي ْنأ رخبل ناكاموإ» : 6١ ءاشيام ىلع 4ٌريدقو»

 م «باجج ءارو نم وأ لجو ّرع هللا ني هنأ هيف ىراقيال ائيش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا عْوَر يف فذقي ةرات لاعت هنأ وهو «لجو رع

 تافص نع لاعتم :يأ] (ٌّيِلَع هنإ ًءاشيام هنذإب يجوُيفإ» مالسلا هيلع ليربج لزني !؟ 4ةلوسر َلِسِرُي وأإ «مالسلا هيلع ىسوم هللا مّلك

 .ىلاعتو هناحبس [وردقو هعرشو هلاعفأو هلارقأ ين] «مكحإل [صقنلا

1 2 
 تع

 ىلا طخسب ٍساتلا اًضر َسمَقلا نمو «َساَلا ةنع ىضرأو هنع هللا ّيِضَر « ساّنلا سب هللا اضر سما نمد : :لاق هع هللا لوسر نأ هحيحص يف ناّبج نبا ىور 5 :ةيآلا

 نم هيلع طخسأو ءهيلع ُهلا طخس ساّنلا اضر يف هللا طخسأ ّنَم» : هلل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع يوق دّيج دانسإب يناربطلا ىورو .«(سالا هيلع طخسسأو هيلع هلا طخَس

 /5060 ٠ /؟ج بيغرتلا| .«هنيع يف ُهَلمع ُهَلوق َنيرْيو هنري تح ُهاّضر يف ُهَطخسأ ْنَم هنع ىضرَأو «هنع هللا يضر | سانلا ٍطخخس يف هللا ىّضرأ ْنَمو فطخخس يف ُهاًضرأ



 نم ًاحْوُر كيلإ انيحوأ كلذكوإل
 يرذت تنكام #7 َنارقلا ينعي د «انرمأ

 يذلا ليصفتلا ىلع ناجل الو الو ٌباتكلاام

 «ةانلعج نكلوإ» نارقلا يف كل هللا عرش

 نم ًءاشن نَم هب يِددْهَت ًارونإل نارقلا
 اوُنما نيذلل وه لف :ىلاعت لاق اك اندابع
 «(يِدْهَت كنإوإ» .ةيآلا «ءافشو ٌئده

 ٌقحلا وهو «* مسقتسم ٍطارص ىلإ» دمحتاي

 طارصو» :©1 :ىلاعت هلوقب ُهَرَّسف مث «ميوقلا
 يفام هل يذلا)» هب هللا ّرمأ يذلا هعرش أهلا

 امهكلامو اَمُهْبر «ضرألا يفامو ٍتاومسلا
 ٌريِصت هللا ىلإ ًالأل ءهاميهف فّرصتملاو
 اهيف مكحيو اهلصفيف رومألا عجرت رومألا
 .ىلاعتو هناحبس

 فُرخّرلا ةروس ريسفت

 [نآرقلا] «نيبملا باتكلاوإو : (محإل ١:
 انإإ» :# ظافلألاو يناعملا حلا حضاولا نّيبلا
 برعلا ةغلب «ًايبرع انارقإل ةانلزنأ أ «ةالعج

 هنومهفت «نولقعت مكلعلإب أ ًاحضاو ًاحيصف

 يرع ٍناسلبإ# :لجو رع لاق اك هنورّيدتتو
 ّمأ يفإل نارقلا «هنإوط :4 «نيبم
 اندنع «انيدل» ظوفحلا حوللا #«باستكلا

 ُبَككْلااَم ىِرَّد تكمن ِناَحِوُمَكَِآَبِحِوَأَكَِدَك
 ياَنمةَنَل سمي عورة لويس الو

 ٌماىِرلأوَلَأ طر (©) ِوِيِقَيَسُم طص لاعب َكَنإَو

 0 روما رص هنأ الأ ض زال قاَمَو توسل َم

 را رضا هلا وسل
 هس هس ا 8 0 ضر

 َّ ا ِنيبْمْلابتِكْلاَو () مح

 . 21 سس رس 6 أ . ور موه و

 نو ءْرَبَمَسَي -هيأون ا ا 257

 سروال الكم ئَصَمَواَسظَ متمَدَتل كلمت (©)
 و نسل تناول قش نتا 2 سبللا ني ٌةيرب كش «عكحإط «ميظع مل ضرال او تأ ولمس ا 00 نينو 3 ل كل ام نايك هل رق ينل لضفو فررشو ةميظع ٍةناكم وذ «يلعل»
 سلامك مجعد 1 7 : © هلضفو هفرش ىلع ٌيبنت هلك اذهو «غيزلاو
 رج مثك نأ ًاحفص ٌرْكذلا مكع ٌبِرْضقفَأل

 مل هنأ هقلخب ىلاعت هتمحر نم نيفرسم ًاموق
 0( اوناك إو اهيلإ مهاعد لب «هتياده نم مهكرتي

 ٍنارقلا وه انه ركذلاو «هنع نيضرعم نيفرسم

 :4 هب نورخسيو ُهئوُبَّدكي 4نوئزهتسي هب اوناك الإ يبن نم مهيتأي امو :1/ نيلّوألا عّيش يف «نيلوألا يف يبن نم انلسرأ مول :5 ميكحلا
 يف اوريِسي ملف :ىلاعت لاق أي «دمحتاي كل َنيبذكملا ءالؤه نم ًاشطب دش اوناك دقو لسرلاب نيبّذكملا انكلمأ (أشطُب مهنم ّدشأ انكلهافإ

 مهدعب نمل ةربع اهانلعج يبلا مهيوقع 4نيلّوألا ْلَعَم ىّصموإل .4ةّوق ّدشأو مهنم ٌرثكأ اوناك مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا

 قلخ نمل نيكرشملا ءالؤه دمحماي ؟مهتلأس ْنِيَلو :9 .«نيرجآلل المو فلس اهانلعجفإل : ىلاعت لاق اك «مهباصأام مههيصي نأ نيبّذكملا نم

 نم ُةريغ هعم نوُدبعي اذه عم مهو «هل كيرشال ُهدحو هللا وه كلذل لاخلا َنأب رتل ملعلا زيزعلا َنُهقَلخ َنأوقيلإل ؟«ضرألاو ٍتاومسلا

 ىلع ةقولحم اهّنأ عم «نوفريصنتو «نومانتو نوُموقتو اهياع نوريست ةتباث ًارارق ًاشاَرِف 4ًاَذْهَم ضرألا ْمُكَل لعج يذلا : ٠١ ؟!دادنألاو مانصألا

 دلب نم كريم يف «(نوُدعم مكلعلإ» ِةَيِدوَألاو لابجلا نيب ًاقرط 4البُس اهيف مكل لعجوإ اذكهو اذكه َديَم الكل لابحلاب اهاسرأ هّنكل «ءاملا رايت

 .[مكيلع هللا ةمعن نوفرعت مكلعلو] «ملقإ ىلإ ,ملقإ نمو ءرطق ىلإ رطق نمو ءدلب ىلإ

 :ىلاعت لاقو نيملاعلا ٌبر نم ليزنت .نورهطملا الإ هّسمي ال .نونكم باتك يف ميرك ٌنارقل هن :ىلاعتو كرابت هللا لاق 5 :هلضفو ميركلا نارقلا فرش ىلع هيبنت هلك اذهو 4 :ةيآلا

 5 «فحصملا سيال ولحم نأ نيتيآلا نيتاه نم مهنع هللا يضر ءاملعلا طبنتسا اذهو «#ةررب مارك ةرفس يديأب ةرهظم ةعوفرم .ةمّركم ٍفحْص يف .ُةركذ ًءاش ْنَمف .5 .ةركذت اهّنِإ الكل

 نأ ٌقحأ مهف ف ؛مهيلإ هجوتم هباطخو «مهيلع لزت هنأل ,ىّرحأو ىلوأ كلذب ضرألا لهأف «ىلعألا الملا يف ٍنارقلا ىلع ةلمتشملا فحاصملا نومظعُي ةكئالملا نأ خص ْنِإ ثيدحلا هب درو

 /17/4١١ج ريثك نبا/ . !!مكح لعل انيدل باتكلا ّمُأ يف هاو :ىلاعت هلوقل «ميلستلاو لوبقلاب هل دايقنالاو «مظعتلاو ماركالاب هولباقُي
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 اميمة هدلب-هيانرشفاق ردع ءآم ِءآَمَس أكرم لكى

 لمجال حوال اَقَلَس ىذا حك وجرح كِل

 ا

 رثا اسس م هت ذآ سد حصر 2 زخ حمض سس

 ءوروهظ ل عأ و َسَسسِل () نوبكرتاَم عال او ِكَْفْلاَن مل
 - سس 0 هي اس ١ اسس جل حاس دس 7 2

 نيس ةدامزيستا غراس د
0010 

 20 دج نمش
 2 مو ِتاَنبقْلْكَِِمَدَحخَأ أ() نا

 الدم نحلل بَرَصاَمِب تيه ات عنا

 فوشي نَمَوَأ (7) ٌةيِظْكوْهَواَدَوْسُم مُهَحَو َّلَظ
 بكمل تز (3 نر راما فَوُهَوَةَيلِحْل

 م عم حس

 ٌبكَدَس مفلح دهس ذكي يميل ُدَبِع مهيد

 «ٍرَدَقب ًءام ءامسلا نم َلَّزن يذلاوإط ١

 (مكبرشو مرامو مكعورزل ةيافكلا بسحب
 اًملف تيم ًاضرأ «ًاسْيَم ًةدلب هب انرمشنأفإو

 لك نم تعبنأو تبرو تّرتها ٌءاملا اهءاج

 ىلع ضرألا ءايحإب ىلاعت هين مث «جيص جوز
 لاقف اهتم دعب ٍداعملا موي داسجألا ءايحإ

 :ىلاعت لاق مث * .«نوُجرخت كلذكإب : ىلاعت

 انِم اهلك جاوزألا قلخ يذلاوإ» :١؟
 تابن نم فانصألا رئاس نمو ضرألا تبنت

 . تاناويحلا نمو كلذ ريغو ريهازأو عقدزو

 ام ماعنألاو ِكْلَمْلا َنِم مكل لعجوإ»
 اموكرل مكل اهللذ ماعنألاو ,نفشلا وبكت
 مكيرشو اهّموحل مكلكأل اهّرَّسيو اهرخَسو
 ىلع اوُوَتْسَعِلِإِ»و *١: :ىلاعت لاق اذههو ءاهنابلأ

 ىلعإ نيفترم نيدكمتم اوؤتستل (وِروُهُظ
 اوركذت مث سنجل اذه روُهظ ىلع «وروُهط

 مكلّرَْخَس امن #«موكئترةمعن
 يذلا َناَحْبُس اوُلوقتو ه هيلع مكيوتسا اذإ>

 نيمواقم «نينرقُم هل اًتكامو اذه انتل رخس

 :يأ «هيلع انرِدقام اذه انل هللا ٌريخست الولو

 مهند رم ع لس 071م 0 ابر ىلإ انو :14 نيقيطم هل اّمكام

 هيلإو ءانتامم دعب هيلإ نورئاصل «نوبيقنمل دبعامْنَحَرلأآَسْوأولاَفو7) ولحوم
 ريسب هيبنتلا باب نم اذهو ءربكألا انريس م را وع وجل ' ١

 نم ُهل اولعجوإ» ١: © ةرخآلا ريس ىلع ايندلا 0 0 امه َنِإِلِعَنِم كلِّ مُهَلاَم
 ايف نيكرشملا نع ىللاعت ربخُي 4(ًاءزج هِدابع ل 8 نوكس 2-_ هش وي مه وم نأتي
 ,ةيغاوطل ماعنالا ضعب - يف هورتفا 7 5 0
 لماسأل ةرل يف ا را 009 كوُدَسَهَم مها َءَلَعاَنِإَوِةّصأ لعنبو

 ماعنألاو ثرحلا ع نم ْأَرَذ اَمِي هلل اولعجوإ» 7
 «انئاكرشل اذهو مهمعرب هلل اذه اولاقف ًابيصن

 م افْضأو ٍتانب قلخي اًمِم ّذحتا مأل 5 [معنل ىّسنيو بئاصملا دعي ءّرفكلا ٌرهظُم ؟نيبُم روفكلإ» رفاكلا ينعي] «تاسنإلا نإإ» .ةيآلا

 ُهُهجَو ّلظ ًالثم نمحرلل ٌبرَص ام مهُدحأ َر َرْشُب ب اذإو» : ١1 :ىلاعت لاقف راكنإلا مات ٌركذ مث ,راكنإلا ةياغ مهيلع ٌراكنإ اذه !؟«نييبَبلاب
 ىلإ نوبستت فيكف هوب َرشبام ِءوُس نم ةبآك هوعتو فَلا ةياغ كلذ نم ُنأي تانبلا نم هلل ةولعج امب ءالؤه ُدحأ َرْشُب اذإ (ميظحك وهو ادَوْسُم

 نوكت ذنم لحلا سبلب اهّصقن لمكي ةصقان أملا ؟4 نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ٍةيلحلا يف أشدي نَمَوأل : ١ :ىلاعت لاق مث ,هنوفنأت متنأام هللا

 مه نيذلا ةكئالملا اولعجوإ» : 18 ؟مظعلا هللا بانج ىلإ ُّبَسنُي اذكه نوكي نَمَوأ ,ةَييَع ةزجاع يه لب اه ةرابع الف ٌتمّصاخ اذإو «ةلفط

 كلذب مُهتدابش ٌبتكتسإل !؟ًئانإ | هللا مهقلخ دقو هودهش «مُهقلخ اوُدبشأ) :ىلاعت لاقف مهيلع ركنأف كلذ مييف اودقتعا «ًثانإ ٍنمارلا ٌُدابع

 ةدابع نيبو اننيب لاح هللا ّدارأ ول «مُهانْذّبَعام نمرلا ءاش ول اوُناقوإل : ٠١ ديكأ ٌديعوو ديدش ٌديدهت اذهو لا موي كلذ نع (نوُلأْسْيو

 « نوكسمتسم هب ؛ مهفاط مهكرش لبق نم «(ِلبق نم ًاباتك مهانيتآ مأإ : ١" نوبذكي 4نوُصّرخي الإ مه نإ .ملع نم كلذب مهامإو مانصألا

 ىوس مهكرش يف دنتسم مهل سيل 4نوُدتِهُم مهراثآ ىلع انإوإ» [ةقيرط ىلع] كَم أ ىلع انءابآ انذَججو اَنإ اونا لبإ» :77 كلذك رمألا سيل
 .دادجألاو ءابآلا ديلقت

 انك امو اذه انل ٌرَّكَس يذلا ناحبس» :لاق مث اثالث ٌرّبك هتلحار بكر اذإ ناك هع يبنلا نإ : لاق رمع نب هللا دبع نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ مامالا ىور 14و :ةيآلا

 رفسلا يف بحاصلا َتنأ ّمِهّللا ,ديعبلا انل وطآو ءٌرفسلا انيلع نوه ّمهّللا «ىضرتام لمعلا َنِمو «ىوقتلاو ٌريلا اذه يرفس يف كلأسأ يّنإ هللا - لوقي مث - نويلقنمل اير ىلإ انإو نينرقم هل

 .(نوُدِماَح اًميرل نودباع هللا ءاش نإ نوبئات نوبيا» :لاق هلهأ ىلإ عجر اذإ 2 ناكو «انلهأ يف اًفلحتاو انرفس يف انبحصا مهلا «لهألا يف ةفيلخلاو



 ٍةيرق يف كليق نم انلسرأام كلذكوإل : 3-
 انءابآ انّذَجَو انِإ اهوفرتم لاق الإ ريذن نم

 :يأ] « نودتقم مهراثآ ىلع انإو ٍةَمَأ ىلع
 ليلد ةيآلا هذه يفو مهب يدتقنو مهب يدتبن

 لقط :؟ 4 [ةديقعلا يف ديلقتلا لاطبإ ىلع
 ىدهأب مكتتج ولَوأ» نيكرشملل دمحتاي
 متلسرأ امب ان اوُلاق ؟؟ ءابآ هيلع مَتذَجَو ام

 مّتتجام ةحص اوُئقيتو اوُمِلع ول 4نوُرفاك ِه
 مهدصق ءوسل ؛كلذل اوُداقنا امل هب
 :5© :ىلاعت لاق ىهلهأو ٌّقحلل مهترباكمو

 عاونأب ةبّذكملا ألا نم «مهنم اتمقتنافإ»
 مهصصق يف ىلاعت هلّصف !؟ باذعلا نم
 فيك «نيبذكلا بق ةبقاع ناك فيك رظئافإ»
 55 نينم وما هلا هللا ىجت فيكو ءاوكلهو اًوُداِب

 امم ٌءاَرَي يبتإ هموقو هيبأل مهاربإ لاق ْذاوط
 هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخُي «نوُدبعت

 يف هموقو هيبأ نم ريت هّنأ ءافنحلا مامإ هليلخو
 يبنإ» :لاقف [ىلاعت هللا عم] ناثوألا مهتدابع
 ينرطف يذلا الإ :”177 «(نودبعت ام ٌءاَرَ
 «لصتم ءانثتسا :يِنَرطف يذلا الإ نيددهيس هنإف
 :38 هللا عم مانصألا نودبعي اوناك مهنأل

 هذه كِهِبِقَع يف ةيقاب ةملك اهلعجو#
 هل كيرشال ُهَّدحو هللا ةدابع يهو (ةملكلا
 فلا الإ لإ ال يهو «ناثوألا نم ٌةاويمام علخو

 نم اهيف هب ىّدعقُيِهِنيَرَذ يف ةمئاد اهلعج : يأ
 ةالصلا هيلع مهاربإ ةيرَذ نم ىلاعت هللا ُهاده

 :35 اميلإ 4نوعجري مهلعلإو السلا
 نيكرسشملا ينعي ب «ءالؤه تغَّم لب

 مهالض يف مهلع لواطتف 4مهءاباوإل
 هاج اًلوإ» ٠: ةلاسرلا نيب 4نيبُم ٌلوسرو قحلا مهءاج ىتحإ»

 .نوُدَعصي «نورّهظي اًبيلعإ» ٍقّضف نم

 «ديحوتلا ةديقع اهساسأو ءهدحو بلقلا ىلإ عجرت يتلا يهف ةيبلقلاتادابعلا اّمَأ .ةيلام تادابعو ؛ةيلمع تادابعو «ةيلوق تادابعو ةيبلق تادابع :عاونأ ىلع ىلاعت هللا ةدابع ” مي :ةيآلا

 ءانث ءاعد :هيمسقب «ءاعدلا اهسأرو ءًادج ةريثك يهف ةيلوقلا تادابعلا امأو .ربصلاو رّدق امب اضرلاو هيلع لكوتلاو «ىلاعت هل صالخإلاو «هناحبس هنم فوخلاو .«ىلاعت هللا ٌبح :اهعورفو
 :ةيلمعلا ةيندبلا تادابعلا اّمأو .هدحو هب فلحلاو ؛هناحبس هب ةثاغتسالاو ءّرش لك نم هللاب ةذاعتسالاو ,ءيش لك ىلع ةيمستلاو ركذلا :ةيلوقلا تادابعلا نمو .لاّؤسو بلط ءاعدو ديجمتو

 نع/ .اهيف هديحوتو ىملاعتو كرابت هللا ةدابع ناكرأ لمجم يه هذهف .روذنلاو حئابذلاو «ةنونسملا تاقدصلاو ةضورفملا ةاكزلا يهف :ةيلاملا تادابعلا امأو .داهجلاو جحلاو مايصلاو تاولصلا يهف

 0 برخلا

 ٠ /ىلاعت هللا همحر «ساره ليلخ دمحم روتكدلل :ديحوتلا ةوعد باتك

 اهوفرَم لاقل د نِّمَوَي در ََِِنملسرأآَم ادب بر ع هدو د م 3 0607 ع ةسرم سس و
 7 َتوُدَتْفُم مهركاَء كانَ ِوَمُأ كعاَتَباََدَعَوَن
 او يعم كواتمطتنأ خخ و دي

 فيكرظأت مهم اك م اَممَفَساَت () نورفك -هيرملِسُرأ آمن 0 6 اسر مصر
 ءهِمَوَفَو 20 اَقْذِإَو 2 00 يكد

 ِدَبَيَسْمَنِإَف نَرْطَف ىلا الإ( َدوُدُبَتاَمَعآرَبَتِ
 هم رج ل رس رو ماما. ا ا م هل ا

 16 نوعجري مهلعل - هيفَع يف ةيقاب َةَمِلك اَهَلَعَجو
 2 را مسا هي هل رخل عسل سس مس يس و حل

 09 نيِبَم لوس 7 أ مه ءاج وح مه ءاَباءو ءالْؤ تعم

 ماده أوْلاَكََلأمه َهآَجاَمَلَو 0 0 9 ةيكينخس ورح

 يسرا ولجَمَلَعُ رمل اذنه َلْزناَلَو
 و قسد سد سديم قلي و سم

 كوع اير تمحَر َنوُمِسَقَ
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 يك لاس هالو ودّ شارل نوي

 اصلع بر َجاَعَمَوَدَ ةَنّماَفقَس َِيتوُمْجِل

1 

© 

 ًادّسَحو ًارفك ُةوُدئاعو ُةوُرك 4نوُرِفاك هب اَنإو ٌرخيس اذه اوُلاق قحلا مُه
 ىلع نارقلا اذه لازنإ ناك اله «مظع نيتيرقلا َنِم لجر ىلع نآرقلا اذه َلّرن الولإ ىلاعت هلزنأ يذلا ىلع نيضرتعملاك 4اوُناقوإ» :"9 ًايغبو

 لا ىلإ لب ممملإ ًادوٌرم ُرمألا سيل ؟4َكبَر ةمحر نوُميسقي ْمُهأ 0 :لاقف مهيلع ىلاعت هللا دَرف :فئاطلا وأ ةكم نم مهنيعأ يف ريبك لجر

 مُهَضعب اًتغفرو» «قازرألاو لاومألا مهاطعأ ىلاعت وه «ايندلا ٍةايحلا يف مهتشيعم مُهَنيب انمسق نحن ُكَئلاسر ٌلعجي ثيح ُملعأ هللا «لجو رع

 ريح هقلخب هللا ةمحر نوعمجي اَمِم ريخ َكّبر ٌةحروإ) .لامعألا يف ًاضعب مهّضعب ٌرُحَسيل جًَيرْحُس ًاضعب مُهّصعب َذخَتيِل ٍتاَجَرَ ٍضعب ٌقوف

 انَءاطَع نأ ةلهجلا ساّنلا نم ٌريثك ٌدقتعي نأ الول «(ةَدجاو َةَمُأ سانلا َنوكي نأ الولوإط :#"#8 :هناحبس لاق مث ءايندلا عاتم نم مهِليأب امم مه

 ًاجردو ملالَس 4جراعمو ٍةّضف نم فقس مهتويُبل نمحرلاب ٌرفكي ْنَمِل انلعجلإ) «لاملا لجأل رفكلا ىلع اوعمتجيف هانيطعأ نمل انتّبم ىلع ٌليلد لاملا



 7 م 3 ير 1 اننا عنز الا

 م 0

 وكسب هيلع اررسسو ايابأ ميتومسلو
 هله 6 ا م م 00

 كن َرَرْنِع دَر هرخاأل اوايندل | ةؤيحلا علتم امل كلن لك
 لعب وي »درع 2 را حس هم 9

 - اًنكطيَسم ضيقن نامل ار كذ نع شعيب نمو (؟ن] نيقتملل

 0 حو عل 66 وه وج سعب

 ويست ليل ٌدصِي ماو 206
 كل ذآ

 كني ووتر © َتوُدَسَهم مَ

 مْ مكحَعَفيْنَلو (©) َنرَمْلا سس ِنيِوِرسَمْلاَدَع
 20050117 ِباَدَعْلا فوك هَشَمْلَط

 ( نيم ٍلكَص فت اكنَمَوَىَشْلا ىِدممَوأَدُص
 ىف ©) <ترئتتت ميلك إو كب َنيَهداَمِإَ
 1 ىو فدل 5 يمَسَساقا َنوُر دعم مْملعاَنِإَومهَكْدَعَو

 َكِوَملوَكمِدكوَتَو (2) ٍويقَيسُم ٍطرِءَلَعَكَتَدَلِ
 نسر نم كبف نِماَسْلَسَرَأَنَم َلَكَسَو (ن) َنوُلَكَم ٌفَوَسَو

 ا مل نعل دف اذ

 وسر فإ 0

 وكرم توف

 ذإ

 ا

 اهيلع ًاَرّرسو ًاباوبأ مهتوُييِلوإل 4
 ىلع ًاقالغأ [مهتتوُيبل اناعجلو] دركي

 ضف نم نوكي كلذ عيمج «ًاررسو» مهباوب

 كلذ لك نإو» ءًابهذو 00 6

 ايندلا نم كلذ امّنِإ ايندلا ةايحلا حاتم ال

 يبلا مهتانسحب مهل لجعُي : يأ ؛ةلئازلا ةينافلا

 اواو براشمو لكآم ايندلا يف اهنولمعي

 ٌةنسح ىلاعتو كرابت هللا دنع مهل سيلو ةرخآلا

 «نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو) ءامب مهءزجي

 مهريغ ٌدحأ اهيف مهكراشُيال ةّصاخ مه يه

 ضيقن نمحرلا ركذ نع شْعَي نموإ» :"*

 ركذ نعال ٍضرعُيو لفاغتي نم ًاناطيش هل
 ىلع هل ءازج ًاناطيش هل ٌببسن :يأ] «نمحرلا
 ىّدمهل نع لفاغت يذلا اذه :يأ [هرفك

لإ هيدبيو ُهَلْضُي نم نيطايشلا نم هل ْضّيقن
 ى

 موي لجو ّرع هللا ىفاو اذإف ءميججلا طارص

 هب لكو يذلا ناطيشلا نم ريدي ةمايقلا

 مهنإو» :"ا/ نراقم 4« نيرق هل وهفإ»

 :يأ] «نوُبّسحيو ليبسلا نع مهنوُدُصَيَ

 [ىدهلا ليبس نع مهنودصيأ نيطايشلا نإو

 قحط "0 © نودتهُم مهنأ نوبّسحيوإ

 موي «ىدحلا نع لفاغت يذلا «انءاج اذإ

 ينيب َتيلاي لاقإطو ناطيشلا نم ربت ةمايقلا
 قرشملا نيبام َدْعُب «نيقرسفملا َدْعُب كديبو

 نلوإ :"94 «نيرقلا سئيفإ» ,برغملاو
 نيب ٌتيِلاي :رفاكلا لوق :يأ] 4ةويلا مكعفني

 «مملظ ْذِإإ» «نيقرشملا َدْعُب ٍناطيشلا نيبو © نوصي امه اد يات ماجا ) نقع
 باذعلا يف مكتأإ» [ايندلا يف متكرشأ :يأ) 4

 راثلا يف مكُئاتجا مكنع ينغيال ؟نوكر تشم

 ,غالبلا كيلع امّنإ .كيلإ كلذ سيل ؟:4 نيب ل ٍلالض يف ناك نّمو َيْمْعلا يلهت وأ ّمّصلا م عيست : تنأفأ) : 4 ملألا باذعلا يف مككارتشاو

 مهنم انإف كب ّنبهذن اًمإفإ : 43١ :لاعت لاق مث .كلذ يف لدعلا مكحلا وه وهو ءاشي نم يدهمو ءاشي نم ُلِضُي هللا ّنكلو مهاَدُه كيلع سيلو

 ءاذهو اذه ىلع نورداق نحن 4 نوردتقم مييلع انإف مهانذعو يذلا كتير وأ : 4#” تنأ ٌتبهذ ولو «مهبقاعنو مهنم مقتنن نأ ٌدبال 4 نومقتنم

 كنإ كيلإ يجوأ يذلاب كسمتسافإل : #41 مهيصاون يف ةَمكحو هئادعأ نم ُهئيع رقأ ىتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُةَلوسر ىلاعت هللا ضبقي ملو

 كل ٌركذل هنإوإل : 45 ميقتسملا هللا طارص ىلإ يضفلا قحللا وه هيلإ يداهيامو حلا وه هّإف كبلق ىلع لّنملا نآرقلاب دم «مقتسم ٍطارص ىلع

 ةهلآ نمحرلا نوُد نم انلعجأ اَنِْسُر نم كلبق نم انلسرأ نَم َلأساوإ: 4 © نآرقلا اذه نع 4نولأست فوسوإل كموقلو كل فرشل؛ (َكموقلو
 ءارمألا نم «هئآالَمو نوعرف ىلإ انتايآب ىسوم انلسرأ دقلوإ» : 45 هّدحو هللا دابع نم هيلإ | سانلا ٌتوعدام ىلإ اوعد لسرلا عيمج «نودْبَعُي

 اًصعلاو ديلا :يه تايآلاو 4« نوكحضي ابنم مه اذإ انتاياب مهءاج اًملفإ : 4317 «نيملاعلا بر ٌلوسر ينإ لاقفإ» عابتألاو ةداقلاو ءارزولاو

 مهءاج نّمِم اوكحضو اهنم اورخسو اوبذكو اوربكتسا هلك اذه عمو «سفنألاو تارقلاو عورزلا صقنو ؛مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو
 .اهب

 ةوفص تنأو مميف امه ايف رصيقو ىرسك اذه هللا لوسراي :ىكبف هين ريصخلارْثأ دق ءأر نيح كَ هللا لوسرل لاق باطخلا نب رمع نأ امهحيحص يف ناخيشلا ىور ل :ةيآلا
 نأ ىّضرت اًمأ» :ةياور يفو ««ايندلا مهتايح يف مهتابيط مهل تلم ٌموق كئاوأ» : ليم لاق مث «؟باطخلا َنْبااي تنأ كلش يفوأ» :لاقو ٍءسلجف ًاثكتم هع هللا لوسر ناكو قلخ نم هللا

 - امّنإو «ةرخآلا يف انلو ايندلا يف مهل اهّنِإَف ءاهفاحص يف اولكأتالو ءةّضفلاو بهذلا ةينا يف اوبرشتال» :لاق هلع هللا لوسر نأ امهريغو ًاضيأ نيحيحصلا يفو «؟ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت



 نم ُربكأ يه الإ يآ نم مهيرئاموإل 8
 مهيغ نع اوعجرام اذه عمو «اهيخأ
 مهتءاج امّلكو ٍمطايخو مهلهجو ءمهطالضوأ

 ىبسوم ىلإ نوغرْضي تايآلا هذه نم هيا

 مهّلعل باذعلاب مهانذخأوإب ىل نوفطلخيو

 اولاقوإ» :48 [مهرفك نع] «نوعِجري
 مهئامز ءاملع ناكو ءملاعلا يٌرِجاََّسلا اهّيأاي
 كدنع دهم امب كّبر انل ٌعذاإ» «ةرحسلا مه

 نإ مالسلا هيلع ىسوم نودعي «(نوُدَتِهُمَ اننإ
 ا عا فشل

 اوُدَهاَعام نوثكني ٍةَرم لك فو ؛لئاسإ ين
 باذعْلا منع انفشك املفإ : 6ث

 دهعلا نوّضقني :يأ] «نوثكني مه اذإ

 8١: [اونمُوُي ملف مهسفنأ ىلع هؤواعج يذلا

 م ءانتكاتلا © 69 َتوَدَسِهْمَل ان اكَدنِعَدهَعاَب كبَر

 0 52 © توتكتي مهاد َباَدعل

 1200 اس اس ٠س دس م

 نم كرجل ِذدَعَو مس كأم يل سل ٍمَوَمْيْلاَ

 ٌنيِهَمَوْه لأ اًدَهَنمْرَبَح انأرأ © تور :

 ع بوعد نم روس لَعَقتْلأ كْولم (©) ني دكا

 4-5 نه هل -

 0 تنور صه نع ىلاعت ربخُي (هموق يف ُنوعرف ىدانوإ»

 | 2 عم >ِ 2

 تناكو ينحت نم يرحب ٌراهنألا ٍهذهو ٌرْضِم
 هيف انأ ام «نورصبتالفأإ» راهنأو تانج هل

 ءارقف هعابتأو ىبسومو :ينعي ؛ةمظعلاو ِكللا نم
 وه يذلا اذه نم ٌريخ انأ ْمْأإِل :87 ءافعض

 هنأ هللا هنعل ينعي ءاذه نم ٌريخ انأ لب نيه

 ابذك اذه هلوق يف بذك دقو «ىسوم نم ٌريخ

 حصني داكبال ينعي 4 داكي الوإ
 رظني ناك اذكه .مهفي داكيالف مالك نع

 دقو «ةَيَقش ةرفاك نيعب مالسلا هيلع ىبسوم ىلإ
 ةمظعلاو ةلالحجلا نم مالسلا هيلع ئسوم ناك
 .بابلألا يوذ ٌراصبأ ربي ةروص يف ءاببلاو

 ع 3 تيمنا نيتك 1
 يمض 4 ©9 تخلل الَتَمَواَفَلَس
 فلا اقر برأ كشا !اَكَكَم

 © هفضل ذل ا ُةووَرَضام وضد

 رسول اَتم هَئَلَعَحَو ِهَيلَعاَمَمَحْتَدبَعاَلَِوْهَّنِإ

 © نلت الاداب ات
13 

 قدم

 «بهذ نم ٍةروسأ هيلع ّيقلأ الولفإ» :*

 ٌرسلا مهفي ملو رهاظلا لكشلا ىلإ َرظن ؛هقيدصتب نودهشيؤ هل ةمدخ ةئوفنكي *؟ نين رتقم ةكئالملا ُهَعم ءاج وأ «[ةدايسلا ةمالع تناكو] يلحلا

 ةلالضلا ىلإ مهاعدف مهوقع فختسا (ةوُئاطأف هّموق ٌفختسافإل : © 4 :ىلاعت لاق اذهلو «مهفي ناك ول هيلإ رظن ام ٌرِهظأ وه يذلا يونعملا

 انوطخسأ اًملف «نيعمجأ مهانقرغأف مهنم انمقتنا انوَُسآ املفإ» : هه هللا ةعاط نع نيجراخ :يأ] «نيقساف ًاموق اوناك مهتإ)» هل اوباجتساف

 ميقم وهو ءاشيام دبعلا يطعُي ىلاعتو كرابت هللا ٌتيَأر اذإ) :لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ متاح يأ نبا ىور .مهنم انمقتنا انوبضغأو
 مهدعب نمل ةربع «نيرخآلل ًالثمو ًافَلَس مهانلعجفإلا 1 .ةيآلا هذه مّلسو هلاو هيلع هللا ىلص الت مث (هل هنم جاردتسا كلذ امّنإَف هيصاعم ىلع

 ال ينعي ءدانعلا مهدلمعتو مهرفك يف شيرق تّنعت نع ىللاعت ربخُي نوُدِصَي هنم َكُموق اذإ ًالفم ميرم نبا َبرُص الوإ» :81 مهلمعب لمع نم
 :اولاقف «هلوسرو هللا دبع كاذإ» :لاق ؟ميرم نبا امف شيرق هل تلاقف (نودِراو اه متنأ منهج ٌبَصح هللا نود نم نودّيعتامو مكتإإل :مهل ليق

 نوئعي وه مأ ٌريخ اَنْيَهِلآأ اولاقوإج :©/8 :لجو ّرع هللا لاقف ابر ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ٍتذحتا ام ابر ُهَّدِحَتن نأ الإ اذه ديرُيام هللاو

 «نوُمِصَح ٌموق مه لبد للا ٍنوُد نم ُدَبْعُي ناك ىسيع نإ :مهلوق وهو ّءاَرِم 4ًالَدج الإ كل ُهوُبَرْصامط مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم

 ولوو» ٠٠ ءاشنام ىلع انتردق ىلع ًاناهربو َةلَألَو ليئارسإ ينبل ًالفم هانلعجوإ» ةوبنلاب هيلع امعنأ دبع الإ وه نإ : ه4 [لطابلاب َنوُلِداي

 .ًاضعب مكضعب فلختي ؟ ءًاضعب مهشعب فلختي (نوُفلُخَي ضرألا يف ةكئالمإ مكلاب «مكنم اعط  ءاشن

 ءام َةَيْرَش ًارفاك اهنم ىقسام ٍةضوعب حانج هللا كدع نت ايندلا تناك ول» :ِهّإَع هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع هجام ن نباو يذمرتلا ىور  ءاهتاقحل ايندلا يف ىلاعت هللا مهّوخ ح
 /117/4١ج ريثك نبا/ .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .«أدبأ
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 ِةَكِحْلاب مَع ..ة6 تت دسم ات
 مر را

 نوعيطأَو تأوي وئلدت ىزل صن ص 0
 ََّ 5 1 2 4-3 2 هل سس علا رس رس

 اثكل 2111

 نأ َةَعاَبلَأ الإ وُرظيزَم 0 وي و َوَيِاَدَعَنِم

 فيم كج 3 ك ترورعشيال مهو ُهَسعِبم هِيَ
0 

 ٍِء 3 2 ر - ص هل

 فحل ِداَبعنَي 7 يتَمْل الإ َودعٍض ٌرهْضَعَ

 : 3 واط

 نبا ىسيع دارملا «ةعاّسلل لعل هنإوإ» ك١

 ةعاسلا عوقو ىلع ليلدو ةرامأ : يأ ءعرم

 نْرَتْمَت الفإج (ةمايقلا موي لبق هجورخ : يأ

 ةلاحمال ةعقاو اهّنإ اهف اوكشتال 4اهب

 طارص اذهإ» هب كربخأ ايف 4نوغبتاوإ»

 «ٌناطيضلا مكئدُضِيالوإل :5؟ مقتسم
 :57 4نيبُم ردع مكل هنإإ» ٌّقحلا عابتا نع

 مكتنج دق لاق تانيبلاب ىسيع ءاج انو

 يذلا ضعب مكل نيبألوإل ةوبنلاب 4 ةمكح اب

 ةّينيدلا رومألا نم :ينعي هيف نوفلصت

 ايف «نويطأوإ» هب كرمأ ايف 4ةللا اوقتافإ)
 مكيرو ير وه هللا نإ :514 هب مكتنج
 ٌديبع متنأو انأ «مقتسم طارص اذه ُةوُدُبعاف

 هدحو هتدابع يف نوكرتشم «هيلإ ءارقف هل

 اذه «مقتسم طارص اذهإ هل كيرفال
 وهو «مقتسم لا طارصلا وه هب مكنج يذلا

 فلتخافإ :58 ٌةّدحو العو لج هللا ةدابع
 اوراصو قزفلا تفلتخا «مهنيب نم ُبازحألا

 «هلوسرو هلا دبع هَنأب رقي نم مهنمف ءهيف اعيش

 مامو «هللا دلو هَ يعلي نم مهنمو .قحللا وهو
 ًاًولع مهوق نع ُهللا ىلاعت ؛هللا هّنِإ لوقي نم

 اوُملظ نيذلل ليوفإ» :ىلاعت لاق اذه ءًارييك
 َنورظني لهإط :15 4ملأ موي باذع نم َهفْرشَنَأَو كلذ كَيَو سضتدْلا و هينا 02 2 و عوض 11 98

 «نورْعشيالا مهو َةتعَب ْمُهَيتَأ نأ َةَعاّسلا الإ 7 وو

 ريغ اهنع نولفاغ ءالؤهو قةلاممال ةنئاك اهّنإف اًمباَه 2

 مهو ءيجي امّنِإ تءاج اذإف ءامل نيّدعتسم

 ايام ءاَءَيِدَلا 9 ورك شن آل 10
 يجود اور لا اولخدأ 8 يلم راك سومو يري ج

 3 صو باكأو صد ني فاحص ُكاب إل ورب

 0 مص رس >

 و وأ ىلا دَنَكَل َكَنَيَو (©) توذيخ
 عع ل

 ثيح مدنلا لك نوُمدني ٍلقيحف نورعشيال 7 نول انهم :ةريك هَهكلف اهفكل (67) وُلَمَحَت

 مهّضعب لئموي ءالخألا) :50/ مهعفنيال 1

 هللا ريغل ةباحصو ٍةقادص لك (ٌودع ضعبل
 ٌفْؤَحال ٍدابعايإل :54 [ةرخآلاو ايندلا يف ءالخأ مهمإف] 6نيقتملا آلإإ» «هماودب مئاد هّنإف لجو ّرع هلل ناكام الإ ةوادع ةمايقلا موي بلقنت اهّنإف
 «مهسوؤر ةصّرَعلا لهأ عفريف «مويلا مكيلع قوخالد دابعاي :تاّصرَعلا يف يدانملا يداني «ةمايقلا موي اذه :يأ] «نوُنَرَع متنأالو مويلا مكيلع

 اوُلخ ذا 1/٠١: مهرهاوظو مهحراوجب هللا عرشل اوذاقنا «نيملسم اوثاكرإ مهنطاوبو مهُبولق تنما 4 انتاياب اونمآ نيذلاإو : 59 [:يدانملا لوقيف

 ماعطلا ةينآ يِدابَر 4 بهذ نم ٍِفاححصب مهدلع فاطُيإ : الا ن وْمعست 4 نوُرَبختإم م ؤارظن «مكجناوزأو منأ ةئحلا اوُلخدا)» : :مه لاقي «ةنحلا

 متاح يبأ نبا ىور .رظنملا ٌنَسَحو خرلاو مسعطلا ُبّيط نيعألا دلو سفنألا هيهتشتام اهيفوإ» ءبهذ نم :يأ ؛بارشلا ةينا يهو «باوكأوإل
 ٌلّوحتف «رخآ ٌماعط هلاب ىلع رطخي مث هيف يف اهلعجيف ةمقللا كّدحأ َنَذحَأِيل هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نوغبتالو اهنم نوجرختال ةئملا يف 4نوُدِلاخ ابيف متنأوإ» .ةيآلا هذه ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق مث «ىهتشا يذلا ىلع هيف يذلا ُماعطلا

 هللا ةمحر لومشل ًاببس تناك ةحلاصلا مكلامعأ «نولمعت متنك امب اهوُمُكِروأ يتلا ةنحلا كلتوؤ» :/؟ :لضفتلا هجو ىلع ليق مث .ًالّوج اهنع

 .[بارشلاو ماعطلا ىوس نم مُثدرَأو مثرتخا امهم «نولكأت اهنمإو عاونألا عيمج نم 4ةريثك ةّهكاف اهيف مكلإط : اي

 مث لخلا ههجو ىلع ِّبُص امّئأك ىتح ًاديدش ًابضغ بضغف هنارقلا يف نوعزانتي مهو ساّنلا ىلع جرح هم هللا لوسر نإ :لاق ةمامأ نأ نع ريرج نبا ىور < :ةيآلا
 ر/17/4ج ريثك نبل ٠ ةيآلا هذه منيع هللا لوسر الت مث ء(َلَدَجْل اثوأ الإ طق موق لضام هّنإف ءضعبب هضعب هللا ٌباتك اوُبرضتال»

 .ًاطسقم ًامكحو ًالداع أ امامإ ,ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزنب ربخأ هنأ كلل للا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقو ١" :ةيآلا

 «دحأ هّدعب ةّنجلا لخديال لجرل ةجرد مهلفسأو ةلزنم ةّنحلا لهأ ىفدأ َّنإ) :لاق هيَ هللا لوسر نأ هربخأ سابع نبا ىل ىلوم ةمركع نأ قازرلادبع ىور الا :ةيآلا
 -هرصب يف هل حسفي



 متهج باذع يف نيمرجملا ْنِإإَل 4
 ىّنث ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ ال 4نوُدِلاخ
 ةعاس «4مهنع ُرَتقْيالب :7/© ءايقشألا ركذب

 لك نم نوسيا ؛َنوُسِلْبُم هيف مهوإ ةدحاو
 مه اوناك نكلو مهانملظاموإو :ا/5 ريخ

 ةجحلا مايق دعب ةفيسلا مهامعأب 4نيملاظلا
 ءاَوَصَعو اُبَدكف ءىملإ لسرلا لاسرإو مييلع

 مالظب كّيرامو ءاقافو ًءازج كلذب اوُروُجف
 نزاحخن وهو 4كلاماي اًودانوإ» :ا/ا/ ديبعلل

 انحاورأ ضبقي كبر انيلع ضفيل» رانا
 :ىلاعت لاق 5 مهّنِإف .هيف نحن امث انحيريف

 نم مهنع ُففخُيالو اوُتوميف مهيلع ىضقيالإ»

 :كلام مهباجأ اوتو نأ اولأس املف ,كاهباذع

 اهنم مكل جورخال « نوثكام مكنإ لاقإ»

 وهو مهجوقش ببس ركذ مث .اهنع مكل ديحمالو
 دقلإ» :!/8 :ىلاعت لاقف «قحلل مهفلاخم

 هانرسفو ةانحضوو مكل هاني « قحلاب م انئج

 نكلو 4«نوُهِراك قحلل مرثكأ نكلوإ»
 امّنِإو ءهيلإ لبقتالو هلبقتال ؟اياجس تناك
 هابأتو قحلا نع ٌدصتو همظعتو لطابلل داقنت

 انإف ؟ًارمأ اوُمَرْبأ مأ) :1/8 هلهأ ضغبتو
 لاق ىهاندكف رش ديك اودارأ «نوُمِرْبُم

 - رخل ول حاس ع سرع 0000

 - | َنوُدَِحْمََهَج ِباَذَع فَنيِمِرْجُمْلاَنِإ

 دامه اكلومُهكلكاَمَو © ترشد دف
 5 4 َكيَراَتَيلَع ضل كيوتو

 نانا 00 فيكن كتلك 0
 بم هوجو مهري عمال ندوب وبسم ((7) َتوُمرمآَنِإَف 020 000

 7م هر 2 #0 8 2 1 دعو

 ُلَوَأَماَقَدََو ٍنْكَمَسلِلَناكَنِإَلد ا | َنوُبْشكَي مهيد السرو

 شل فن دل و توسل تتاح 5 اتيوكلا
 7 000082 أ مر 0 000

 ضيفو ضل عادوا نفعل

 ٍتومَسلكْمْملِدلأَراَيَم ©) غييلا م يكد ٌوعَمدَكإ
 ا لا 2 0 2ع مس رب

 5 0 توعَجْر ِهّْيلِإَو َةَعاَّسلامْلِعَمَدنِعَواَمَهَنْباَمَو ٍضَرْْلَاَو
 هم هس رس رس ل و

 نمالإ هعئفشلا هنود نم وعدي سيلك
 و مساس

 مهو ًاركم انركمو ًاركم اوركموؤ» :ىلاعت
 لابو د درو ىلاعت هللا مهداكف «نورعشيال

 مأإ» 6٠١: :ىلاعت لاق اذهو ءمهيلع كلذ

 ٌمُهَقلَح نم مهتلًاَس نيَلَو ل َوُمَلمَيمهَو قحلايَدِهَش
 موق ءالؤته نبوي ِهِليِقَو © َنوكَفَؤِبَنأَ مَ مده لو

 00 2001 ها د و عمر > ب >1 وحج ل ع ع ؟4مُهاَوْجَنو مهّرِس عمسنال انأ نوبسحي

 (©) َتوُملعَي كو مكَس لَو حَفْصَت )تمول مهيدل انلسرو ىلبإل مهتينالعو مهرس
 1 ًاضيأ ةكئالملاو هيلع مهام ُملعن نحن نوُبتكي

 ٍنمرلل ناك ْنِإ نلُث» 41١: مهلامعأ نوبتكي

 لاق اذهو «نيدهاشلا لَو انأف دلو نمحرلل نكي م : ىنعملاو ؛ىلاعت هقح يف غم اذه ّنكلو ءاذه ناكل اذه ضف ول «نيولباعلا لَو انأف َدَكَو

 هّنإف ءدلو هل نوكي نأ نع ءايشألا ٌقلاخ هّرغتو سّدقتو هللا ىلاعت ,«نوفيصي اًمع .شرعلا بر ضرألاو ِتاومسلا ٌبر ناحبسإل :87 :ىلاعت

 نوملعي فوسف :يأ ؛ةمايقلا موي وهو «نوُدَعوُي يذلا مهموي اوُقالُي ىتح اوبعليو اوُصوُحي مُهْرَذقإ :88 هل ءفخأالو هل ريظنال ٌدمَص ٌدحأ رف
 ءاهلهأ ُهُدبعي ضرألا ين نم هلو «ءامسلا يف نَم ُهلِإ وه «هلإ ضرألا يفو ُهلإ ءامسلا يف يذلا وهوإل :88 مويلا كلذ يف مهريصم نوكي فيك
 ضرألاو تاومسلا كلم ُهل يذلا كرابتوإ» : 886 [هقلخب :ميلعلا «هردقو هعرش يف :مكحلا] 4 ملعلا مكحلا رهو .هل نوعضاخ مهلكو

 ه(ةعاسلا ملع ةدنعوإ امهيف فّرصتملاو امهقلاخ :(امهنيبامو ض رألاو ٍتاومسلا ُْكْلُم هل» [ثرثاكتو ُهْنا ارييخ ٌتمظاعت :يأ] « امهنيبامو

 مهل ةعافشلا ىلع نوردقيال «ةعافشلاإ مانصألا نم يِهِنوُذ نِم نودي نيذلا ٍكيمالو) 105 4 نوُعَجَرَت هيلإوإ وه الإ اهيقول اهمّلِجُيال

 مهتلأس ْنْئَلوظ :41/ هل هنذإب هدنع هتعافش هعفنت هّنإف قحلاب دبش نم نكل :يأ « «عطقنم ءانشتسا اذه «نوملعي مهو قحلاب دبش نَم الإإ»

 هليقوإ» :88 لهجلا ةياغو لقعلا ةفاخس يف مهف ؟4نوكفؤُي ىتأفإ» نوكرشُيو قلاخلا هنأ نوفرتعي هللا َنلوقيلإ» نيكرشملا «مهقلخ نَم

 كنوبطاخُيام لثمب مهءواجتال «مالس لقو مهنع خفصافإل : 88 :ىلاعت هباجأف «نوضوُيال م موق ءالؤه نإو» هموق نم هبراىلإ دمحم ىكتشا «ٌبراي

 .مهل هللا نم ٌديدهت اذه ؟نوملعي فوسفإل ءيسلا مالكلا نم هب

 :«هلثم ىرخألا يف سيل نول اهيف الإ ةفحص ابيف سيل بهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب حارُيو هيلع ىَدُْي رومعم الإ ربش عضوم ابيف سيل ُولْوِل نم مايخو بهذ نم روصق يف ماع ةئام ةريسمح



 ناخّدلا ةروس ريسفت

 ربخُي «نيبلا بامكلاوإ» :؟ محط ١: تلق
 ةكرابم ٍةليل يف هلزنأ هنأ مظعلا نارقلا نع ىلاعت ع الرمس رق 21 ةنائجفلا ووش 00
 ليل يف ةادازنأ انإؤ :" ردقلا ةليل يهو 1 2 ةراتجتلا روش 2 20

 سال نيِمّلعم نري 5 انإط 4 ردقلا لو ةِيكز بيرل قرا لاوس 0

 ىلع هللا مي موقتل اعرش مهرضيامو مهعفنيام لِي يفهنئلزئاانإ نيبملا باتكحلاو ( 3 مح

 لع رفحا حوللا نم ل صفي ردقلا ةلي (9 ٍمِكعرتأ كَ رشياهف (ي) ردفان كرس يف « مكح رمأ لك َقَرَفُي اهيفإل :4 هدابع 2
 ءاهرخا ىلإ اهيف نوكيام ةنسلا ّرمأ ٍةَّبَتَكلا د َكَيَر 6 تاس هامان اكيَنِعْرَي اب
 لاق اذهلو ءرّيغيالو لّدبْيال مكعب مكحإ رن! كنز ني ةم َةَمَحَي 09 تيس سرم نو ارم

 عيمج ٍ«انلنع نم أرمأ» : :ه :ُهلالج لج ًامهتدباَمَو ٍضرالاَو توسل 9 َبَر 0 ُميِلَعْلا م 8

1 
 انك انإإ» هملعو هرمأبف هيج وُيامو هللا م ةردقيام سي ص 7 مرعب سو هه 222 -ز

 1 2006 5 0 - 06 ا لأ 1 هو مارس . نأ

 نم ةمحرإ» :"5 الوسر ساثلا ىلإ «نيِلِسّرُم در تيمدو ين َوْهاَلِإَهَلِ 58 َتيِيِقوُم مسك نإ
 . ع و 7 : م رباشءلم سب . لس بج ءم دس أ ل ع لذ

 لوسرلا :يأ] 4ملعلا عيمسلا وه هنإ كبر َنوُبَعَلَي ِكَّس ىف مهب قر تيلوآلا محيا اء َبَرَو
 رضرالاو ٍتاواوسلا ٌبرإ# :ا/ [ هللا همحر نم سا ءار رج ع سو هس رس ره را ددصم روع

 بر وه نآرقلا لزنأ يذلا (امبنيبامو ا 0

 مشك نإإ» امهقلاخو ضرالاو تاواهسلا اعل د هر يحج وع لاا 4 628 5 27 هه ص

 مك م ١ 4 قيقا كت ا كل © تا عت م 20 ىو 0 31 050 دوش
 هريغ دحأ هب كّرشي نا زوال :يا] 4نيلَوألا ف زيك وسر قو 22 00

 ئايحإ ىلع الو ٍدحأ قلخ ىلع ردقيال هّنأل اليك ب دعت اثنا 8 | ُنوحصِوَلعَم اوُلاَقَو نعال

 «نوُبعاب كش ف مه لبو :84 [ةتامإالو 02 هل ره ذآ هورس م اس رج

 «قحلا نم مهءاج امب نورتمي نوكرسشلملا ومَقَتماَنإك أ َةَسطِبْلا شط موي (2) َنوُدياَعدكَنِإ

 [مه نعي امب مهتيد يف نوبعلي مهو] ُهئوُقَدِصْيالا 0 لوسر ايي ا 1 نك دلو + © ملا 2 هر هم ع ره : وزع ع ال حو مر رس رس جل 2 ل
 35 :ًادّدهُمو مهل ًادعوتم ىلاعت لاق مث مزح ا

 44 نيس ناخّدي ءامسلا يّتأت م موي ٌبقتزافإ» مأ لوسرَر 1 نهاد اودَأَنَأ © 7 درك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع اعّد ال كلذو

 ميباصأت ءافسوي نينسك نينسب م هلا

 1 ؟ يو مه عير اذه 4 تباذع انه ميهيمعيو مهاشغتي ب مالا 9 ١١ 0 مكلإالبق باع 0 :تلزنف

 مه فيك «ىركذلا ْمُهَل ىنأإل : ١ مهنع هعفر نيلئاس هباقعو هللا باذع اونياع اذإ نورفاكلا لوقي «4(َنوُنمْوُم انإ باذعلا اتع فشكا اير

 هملع يأ :ْملعُم] 4(نوُنجَم َمّلَعُم اولاقوإل هوُبّذكو ُهوقفاو امف «هنع اَوَلوت مثال : 1١5 ؟هوُبَدكو هنع اًولوَف نيبُم ٌلوسر مهءاج دقوإط ركذتلاب

 نإ مّدهج ران يف مك داعم موي هيلإ نوعجار :يأ] «نوذت ئاع مكنإو» [ايندلا يف مكنع :يأ] «ًاليلق باذعلا اوُفشاك انإ» : ١6 [نونجم وه مث رشب

 دقلوإ : /١١ [مهب شطبن موي مهنم] «نوُمقتنم انإإ» [ردب موي هنود نمو] ةمايقلا موي ينعي «ىَرْبُكلا ةشطببلا شطبن مويإ : ١ [اونمؤُت مل
 وللا دابع ّيِإ اوُذأ نأ : ١ مالسلا هيلع هميلك ىبوم ينعي (ميرك لوصر مهءاجوإل رصم طبق مهو 4َنوُعْرِف موق مهلبقإ» انريتخا اف

 .ُهوُمكغلبام ىلع نوُمأم «نيمأ ٌلوسر مكل ينإإ» [يّبر ةلاسر مكغلبأ ىتح مكعمس يلإ اود :يأ]

 014/4 ج ريثك نبا/ .هأئيش يتوأ ام كلذ صقتيال «ىطعأ امم مهيلع عسول ضرألا لهأ عيمج هب لزن ول ءاهّوأ يف هتوبشك اهرخآ يف هتوبش :

 ات انحيريف انحاورأ ضبقي يأ «4َكّبر انيلع ٍضَعَيِل كِلاَماي اًودانوط :ربدملا ىلع أرقي هيَ هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ىلعي نب ناوفص نع يراخبلا ىور الا/ :ةيآلا

 .«ايحيالو اهيف توميال مث ىربكلا َراَلا لصي يذلا ىّقشألا اهُبّتجتيوإ» :لجو رع لاقو ««اهباذع نم مهنع فْمخُيالو اوتوميف مهيلع ىضقيالإ» :ىلاعت هللا لاق مك مهّنِإف يف نحن ء

 فلا

 _ لك نم جرخي ىتح خفتنيف رفاكلا ذخأيو «ةمكزلاك نمؤملا ذخأي ناحدلا :ًاثالث كرذنأ مكّير َنِإ» :هَع هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا كلام يأ نع ريرج نبا ىور ٠١ :ةيآلا



 اوربكتستال كوألا ىلع اوُلغتال نأ :9
 «نيم ٍناطلسب مكيتآ ينإإ هتايا عابتا نع
 يئرب ٌتْذُع ينإوإ» 5١: ةحضاو ةجحب

 مهلا :مجرلا 4نوُمْجْرَت نأ مكيرو
 يذلا هللاب ذوعأ :يأ «ةراجحلابو ء.ناسللاب

 نم ِءوُسب ّيلإ اوُلضت نأ نم مكقلخو ينقلخ
 يل اوُبمٌرَت مل نإوإط 9١: لعق وأ لوق
 ينيب ّرمألا اوُعَدو يل اوُصّرعتتالف «نوُلِزتعاف

 ملف ءاننيب هللا ّيِضقي نأ ىلإ ةللاسم مكنيبو

 جَبَح ٍمملع ماقأو مهرهظأ نيب هماقم لاط
 "5 ًادانعو ًارفك الإ كلذ مهةازامو هللا

 دنعف كنوُمِرْجُم ٌموق ءالؤه نأ هيَ اعدفإج

 نيب نم ليئارسإ ينبب جرخي نأ هللا ُهّرمُأ كلذ

 مكنإ اليل يدابعب رشأفإ» :؟" :مهرهظأ
 ىلإ انيحوأ دقلوإ» :ىلاعت لاق اك « نوبت َُس
 يف ًاقيرط مهل ٌبرضاف يدابعب ٍرْسأ ْنَأ ىسوم

 «ىشحتالو ارد فاحتال اسي رحبلا

 ِكرتاوإ» 0:5 [ليللاب ريسلا :ءارسملاو]
 نأ كلذو «نوُقرغم ل ٌدنج مهنإ ًاوُهَر َرحبلا

 ليئارسإ ونبو وه زواج ال مالسلا هيلع ىسوم
 دوعي ىتح هاصعب ُهّبرضي نأ ىسوم ٌدارأ ٌرحبلا
 نوعرف نيبو منيب ًالئاح َريصيل ناك اي
 لع ةكرتي نأ ىلاعت هللا هرمأف «مهلإ لصيالف

 .نوقرغم ٌدنج مهئأب' ُهَرَشِبَو ؛هلاح

 اوكرت ع :18 هعيهك ًاسباي 4و هَرإطو
 ماقمو عورزوإ» :"5 «نويعو ٍتاَتج نم
 اوناك ٍةَمْعَتوإ» :517 ةنسح نكامأ « رك

 ءميعنتلا :حتفلاب ةمعّنلا] «نيسهكاف ايف
 تناكو [لضفلاو ةثملا :رسكلاب ةمعّنلاو

 :؟/8 منهج ىلإ اوراصو ايندلا اوقرافو ةدحاو ةحيبص يف هعيمج كلذ اوُبِلّسف ءديشر ىلإ ناوسأ نيبام ءهرخا ىلإ هلوأ نم ليتلا يقفاح ىلع مهئانج
 مهدقف ىلع ٍيكبتف ةحلاص لامعأ مهل دعصت نكت مل «6ءاهسلا مهيلع تكب امفإ» :؟9 ليئارسإ يب «نيرخآ ًاموق اهانثروأو كلذكب

 ديلا «نيهملا باذعلا نم ليئارسإ ينب انيجت دقلو# :7 ٠ [قرغلاب نيِرخوم] «نيرظنُم اوُناك اموال اهمف هلل اودبع حامي اهيف مهلالف «ضرألاو)»
 دقلوإ» * هسفن ىلع يأرلا فيخس رابج ربكتسم ةناهإ نم مهذقنأ ثيح مهدلع ىلاعت نم 4نيفرسملا نب ًايلاع ناك نإ نوعرف نمط

 َّنِم مهانيتاوإ» :" مهنامز يف مه نم ىلع 4نيملاعلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا
 مهّراكنإ مهيلع ىلاعت ركنُي 4َنيِرْشُمب نحنامو لوألا اَنتْوَم الإ يه نإ :"8 نوكرشملا «نوُلوقَ ءالؤه نإ :"4 هب ىدها نمل رهاظ
 :1/ ايندلا ينال ةمايقلا موي داعملا نإف ةلطاب ةبُح هذهو 4نيقداص متنك نإ انئابآب اوتأفإ :اولاقف نيلوألا مهئاباب اوجيتحاو :"5 داعملاو ثعبلا

 ثيح أبس مهو « عب موقك مهن ؛ثعبلل نيركنملل ديعوو ٌديدمت اذه 4نيمرْجُم اوثاك مهنإ مهانكلهأ مهلبق نم نيذلاو عيت موق مأ ريخ ْمُهأ

 ُهَسفن هبيزنتو هلدع نع ىلاعت ربخُي 4نيبعال امهنيبامو ضرألاو ٍتاومسلا انقلخاموإ» :"/ ناطحق نم ًابرع اوناكو مهّدالب بّرخو هللا مهكلمأ

 اَئْبَع ىانقلخ امّنَأ مُكِسَحْفَأل :ىلاعت لاق ؟ :نوملعيال مهرتكأ ّنكلو قحلاب الإ اًمُهانقلخامإو :"8 [لعفيو قلخي اهف] لطابلاو ِثّيعلا نع

 يع حري بار ررعج ين م ج رع 0 م 2 أ هوو حاس

 تدع قا بش نطلب كي قاما
 اَعَدَم 2 نوما ىلا ونصف ل ناو () نوم نأ د برو ىبري
 1 و

 محتال ىوايوير ستان (ؤكهنأ هير

 دكا زنق ب هر دارا هنت
 ظ فيكون دوار (00) نوعَو تلح نمر

 () َنيبِرَحاَ وماهو كد 0

 هلو ءامَسلامْلَعَكَب لو( دراكولا 5 16 تحب 5

 مَن[ َوَعَرِفنِم 2 نيهملاي ملين

 كعمل علم [هسشنأ دلت َنيِِرَسْمْلَاَنَماَيِلاَعَد
 م رمد 27

 تيِمْاَوَتَلَب هيِفاَم تن تبدل مُهَساَدَو ) َتيِمِلعْل

 جا رسول رس هل

 وقرأ سل هن( و لوم نإ ©
 ل هل 6 ها حل هس اس يو < 0 ميسر را مس م

 9 (©7 َنيِقِيَصمتْكنِإ .ياباعياوناف (جي] نيرشنمي نحت
 نيمو 226 جل ل خمر هو اعيم ع قع

 اوناكمص دل نِمَنيِذلَأَو عَبت موق مَأريَح
5-4 
 ا ٍبومَسَاَنَقَلَخاَمَو © 0 2م 0 ذآ اسال رج .

 ود دل نب ح4

 3 َنوُمَلَعيا مهركحأ أ نكلو َقَحْلَاي أ! آَمُهَفَلَحاَم

 ال

 .«ميركلا شرعلا بر وه الإ َهلإال ٌقحلا كَما هللا ىلاعتف؟نوُعَجرُثالانيلإ مكتأو

 /8١/غج ريثك نبا/ .دّيج دادسإ اذهو .يناربطلا هاورو «لاَجّدلا ةثلاثلاو «ةبادلا ةيتاثلاو هنم عمسم دست

 رابتخا 4نيبم ٌءالب هيفامإ» نيهاربلاو ججحلا نم «ٍتايآلا َنِ



 انقل
 هل هه د # ا هي و رس 7م ال ماس و

 كوم نطيل موي () 3 هيوم رهشتيم يم لصفلا موينِإ

 7 ال ع لآ جس
 هلل ملأ مِحَ  نماَلإ (6) 9 توُرَصني مهلوس كوم نَع

 ( رفد تَرَجَم َتِإ (© مصل ْرَمْلاَوهْوَتإ
 لَعَك () نوطبلا ف ْمَيِلهَمْلَك 9 9 ٍميَلماَحل
 0 رش وسد هوَ :وليعَأف هودخ (4)) 0 ويمَحْل

 تَكنِإَقُذ 9 وبلا ِباَدَع نورد ا
 َنورَتَمَت -هي مكماَعحَتإ © غرك و ْرَمْلاَتَ

 ٍفوْمُعَو تنحف )نبأ اقم نتمنا
 تيبكتُم ِقَررَتْسإَو نيدنش نمو ©
 كب اهو َنوْعَدَي () ٍنءر وص مُهكْسَفَدَو َكِلَدَكح
 توَمْلا اهي وفوُدَيال © 0 سينما ًءِةَهكَف
 4 ارّك لاال

0 1 

 «نيعمجأ مهتاقيم لصفلا موي َنإإل ٠:
 نيب هيف ىلاعت هللا لصفي ةمايقلا موي وهو

 ىلوم نع ىلوم ينغُيال موي 4١: قئالخلا
 مهمالوإ أ ابيرق .ٌبيرق عفنيال «ًاأئيش

 هللا ٌمِجر نَم الإ :45 4«نوُرَصضَمُي
 هفلخب لجو ّرع هللا ةمحر الإ ٍدمموي ٌعفنبال
 ٌزيزع هناحبس وه 4 محرلا زيزعلا وه هنإإ»
 بّذعُي اًمع ىلاعت ربخُي : 4 7 ةعساو ةمحر وذ

 :4 4 6وُرلا ةرجش ّنإإ» :لوقيف نيرفاكلا
 هل سيل :يأ «رجافلاو رفاكلا ؟مثألا ٌُماعطإ»

 ىلإ اهنم ةرطق تعقو ولو .اهريغ نم ماعط
 مهشياعم ضرألا لهأ ىلع تدسفأل ضرألا
 يف يلغيإ» تيزلا ركعك 4 لهملاك» :ه

 :45 اهتءادرو اهترارح نم «نوطبلا
 ,رفاكلا 4ةوّذخإ : 4ع « محلا يلغكإ»

 ُهِوُذُح :ةينابزلل لاق اذإ ىلاعت هنأ درو دقو

 ُةوُقوُس «(ةوليغافإل مهنم ًافلأ نوعبس ٌةّردتبا
 « مجحلا ءاوَس ىلإ» «هرهظ يف ًاعفدو ًابحس

 نم هسأر قوف اوُيض مثال :48 اهطسو ىلإ
 نم بصي :ىلاعت هلوقك «ممح ا باذع

 جهنوطب يفام وب ٌرَهْظُي مهحلا ٌمُهسوُؤر قوف
 زيزسعلا َتنأ كن قد 4 «دولجلاو

 مكبتلا هجو ىلع كلذ هل اوُلوق «ميركلا
 َكِناَسِيَرَس و( يملأ وْهَكِلَد كير :١ د بكواَمَتاَك اس حرص ل حسم 2( حا 7
 66 ميركالو رزيزعب تسل :يا ؛خيبوسلاو 6 00 9 ٌبَقَيَرَأَ 6 0 7 َدَتَيِحُهَلَع 20

 :للاعت هلوقك نورت هب مشنكام اذ اذه نإإ» 9 نوبقترم م هنإببقت اد ن

 نأ مأ اذه ٌرْخِسَفَأ .نوبدكُت اهب تنك يل د 0 2 00
 لاح ىلاعت ركذ ا :مأ١ ؟4نورِصستال

 يمس اذهلو ءادعسلا ركذب فطع ءايقشألا

 مه لك نمو «جورخلاو توملا نم اهف اوُنمأ دق ءةّئملا وهو «ةرخآلا يف 4نيمأ ماقم يفإط ايندلا يف هلل 4نيقتملا َنإإف :ىلاعت لاقف «ّيناثم نآرقلا
 ىلع ناكام :قربتسالا نيلباقتم ٍقربتساوإ» ناصمقلاك ريرحلا عيفر وهو # سُدْنَس نم نوُسَبلَي :ه7 4نويغو ٍتاّنج يفإ» :87 نزحو
 اذه «ِنيِع ٍروُحب مهانجّوزو كلذكو» :8 4 هريغ ىلإ هرهظو مهنم ٌدحأ سلجيال رّرَسْلا ىلع :نيلباقتمو «ناعملو قيرب هيف اًمِم «شامقلا ىلعأ

 لَه ,«ناجّرْلاو ٌثتوقايلا نها ,4ٌذاجالو مهّلبق نإ َنُهْشيطَي م يتاللا ناّسحلا نيعلا روحلا تاجوزلا نم مهانحنم ذقام عم ءاطعلا

 هعاطقنا نم نوُنِما مهو مهل ريضخأ راقلا عاونأ نم اوبلط امهم «نينمآ ةّهكاف لكب اهيف نؤعذُي» : :ههو !؟ذاسحإلا الإ ٍناسحإلا ٌءازج

 «محجحلا َباذع ْمُهاَقَوَوظ١ ًادبأ ٌتوملا اهيف نوقوذيال مهْنَأ :هانعمو ؛ «عطقنم ءانثتسا اذه 4 ىلوألا ةتوملا الإ َتوملا اهيف َنوُقّذَيالل : ه5 هعانتماو

 مهملع هلضفي اذه ناك امْنِإ (كّيِر نم ًالضفإ» : هال :ىلاعت لاق اذهو «بوهرملا نم ةاجنلاو بولطملا م لصحف «ميقملا مظعلا ميعنلا اذه عم

 تاغّللا حصفأ وه يذلا كناسلب ًاحضاو ًالهس هانلزنأ نارقلا اذه «كناسلب ُةانْرَسَي امنإفإل « مظعلا ٌزوفلا وه كلذإ» «مملإ هناسحإو

 ولعو ةرصّنلا نوكت نمل نوملعيس :؛نوُبِقَترم مهنإإ» زرظتناف 4 ثبقترافإ :09 نوُمّلعيو نومهفي 4نوُركذتي مهلعلا» اهالعأو اهالحأو اهالجأو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةملكلا

 الف اوُُحصت نأ مكل نإ :ةّئمجلا لهأل لاقُي» : هَ هللا لوسر لاق :الاق ةريره يبأو ديعس يأ نع قازرلا دبع ىور هك :ةيآلا
 /4/4١ج ريثك نبا/ .ملسم هاورو هأدبأ اوُمّربت الف اوبشت نأ مكل ّنِإو لدبأ اوُسأبِت الف اوُمَعنت نأ مكل

 نو ءأدبأ اوُبوَم الف اوُشيعت عت نأ مكل ّنإو ءأدبأ اومقست
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 8 مل 01 1| 1 هللا نم لّزتم نارقلا :يأر ا زيزعلا
 4 يكذلا اوس 1 1 2 َ : '؟ [هردقو هعرشو هلوقو هلعف يف مكحلا عينملا

 ِتاومَسلا :ءر اك ريق كريلا أَم بكل لأ لين يول مح ٍتايأل ضرألاو ٍتاومسلا يف نإ
 وغلا سس فوم سس قس هل يف ركفتلا ىلإ هقلخ ىلاعت دشرُي «نينؤملل
 توبا نمَتبإَموركِقلَحِفو لَن َنينمْؤُمََل تدل ٍضْردْلاَو ٍتاومسلا اهب قلخ يتلا ةميظعلا هتردق

 ٍةَمَسلَاَن مدس َلَلآَمَوِراَلاَو لاف ليَ َنوبقويموعَ 0 ا 22111100 7 يفوإل :4 تاقواخخا نم اسيفامو ضرألا

 مول 3 تحن يرَصَواَْومَدحبَسْذ دحوم «نوئقوُي موقل تايآإ# رويطلاو باودلاو
 ديت يِدَحَوَأَ قا َكيعاَسولتَسأُتَ | كار (ن) َنوُلقَعي هئايضب اذهو همالظب اذه نارتفيال نيبئاد جرا ل مح امههقاعت ين «راهتلاو ليللا فالتخاوإ» :ه

 تلي عم © روائي و [ذر) َنوُسِوْو-هئئبا وللا 2 0 "4 يه م ا لاو ل ايو تن و كم قي د هتلر وهل نم «قزر نِم ءامسلا نم ُهللا لزنأامو
 م ا ل هد م هيلع لسن هلأ ةدماه تناكام دعب ؛اهِتْوَم دعب ضرألا هب
 بام كت تا نوت ةّيليل ةيرحبو ةيرب ابصو ًاروبدو ًالاهشو ًايونج ع 1 دو «حايرلا ٍفيرصتوإل ءيثالو اهيف ٌتابنال

 ه1 هر منعنع 6 ل ا حج دو و وهام اهنمو ءرطملل وهام اينو «ةيراهنو

 ده 5 يا قالا : «نولقعي موقل تايآ ءجتنيال ميقع
 هيف امب نارقلا كولا ثايآ كلن

 ساس سنس رو همس هوك 0 | نس يني

 0 و 0 ٌةيأِرَجَيِنَم باذع م تيب ورك تذل اب كيلع اه تانيبلا
 و ا ورتأبدب فلاح ل ل 7 1و ل 57 ل ماي هناحبس ل حلا نم , وحلا ةنمضتم

 ه- 0200 .اس هه - 07 ري 2 00 5 3 . ًِ . 3
 0700 59 0 أو _هلِضف هللا دعب ثيدح يابف اه نوداقنيالو 7
 7 0” 107 1 7 3 ليوؤ» :ا/ :ىلاعت لاق اذهو ؟نوُئِمْوُي هتاياو

 2 0 لا ا لاا ِ 5 يا
 (7) تورك وول بيل كلذ ىنإهنم ُهَنِماَحيجِبِض بلا يف ميثأ باذك هلوق يف كافأ 4 مثأ ِكافأ لكل
 لاق اذهو للا تاياب رفاك هبلقو «هلوقو هلعف

 مث هيلع ىلثن هللا ٍتايآ غمسيإ :8 :ىلاعت

 دنع هل نأ هيأ ( ملأ باذعب ُةَرَشِفل اهعمسام هناك اهعامس دعب ًادانعو ًارابكتسا هدوُسو هرفك ىلع َريعُي «اهغمسي م نأك ًاريكتسم ٌرِصُي

 مهل كئلوأ ًاوزهو ًايرخس ةذحتاو هب ٌرفك نآرقلا نم ايش ظفح اذإ ًأوْزُه اَهَدَحتا ًائيش اًئتايآ نم َمِلع اذإوإ» : 9 هلأ ًاباذع ةمايقلا موي هللا

 اوبسكام مهنع ييغُيالوإ» ةمايقلا موي نهج ىلإ نوريصيس كلذب ّفصتا نم لك «متهج مهئارو نمل: ٠ نارقلاب هتناهتسال نهم ٌباذع
 «ظع ٌباذع مهوإت ًاعيش هللا نود نم اهوُدبع يتلا ةحلآلا مهنع ينغتالو ,مهدالوأالو مهلاومأ مهعفنتال ؛ءايلوأ هللا نوُد نم اوذحتاامالو ايش

 ممل ٌرخس يذلا هللاط عجوملا باذعلا وهو «ملأ زجر نم ٌباذع مهل مهّبر ٍتايآب اورفك نيذلاوإل ن نارقلا ينعي (ٌىدُه اذه: 0١
 بساكملاو رجاتملا يف (هِلضف نم اوغتبتلوإ» هرمأب نفسلا هيف يرحجت رحبلا نم مهل رخس ايف هدابع ىلاعت ركذُي (ورمأب هيف ُكْلُقلا ٍيرجَتل ّرحبلا

 راحبلاو لابجلاو بكاوكلا نم «4ضرألا يفامو تاومسلا ينام مكل َرخسوإ ١: مكيلإ ةبولجملا عفانملا لوصح ىلع «نوركشت مكلعلوإ»

 موقل تايآل كلذ يي نإ ىل كيرشال هدحو ةهدنع نم «( هنم ًاعيمجإ» :لاق اذهو «هناسحإو هلضف نم عيمجلاف هب نوعفتنتام عيمجو راهعألاو

 .[هنوعبتيف قحلا نوملعيف] «نوُركفتي
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 رويطلاو ٌباودلاو سنالاو نجلاو ةكئالملا نم ؛تاقولحلا نم اهيف امو ضرألاو تاوامهسلا اهب قلخ يلا ةميظعلا هتردقو همعنو هئالا يف ركفتلا ىلإ ةقلخ ىلاعت دْسرُي ه ١ :تايآلا

 اذه لك] قزرلا هب لصحيل راطمألا نم ءامسلا نم هللا لزنأامو هئايضب اذهو همالظب اذه «نارتفيال نيبئاد امهبقاعت يف راهّتلاو ليللا فالتخاو «ةعّونتملا فانصألا نم راحبلا يف امو شوحولاو

 .[ىلاعتو هناحبس همركو هلضفو هتردقب



 دسار دم همد رهام وع هع د ا

 ىرحبإء أ مايأ نوح. الح ذل أوُرِفْحَيأونماء نَزَلَ

 دص 0-11

 ه0

 2 فل اكمل 0 2 1ع َنَم )نوب كي رأوفأك اميامَوَق م

 تدق تعز كين اتش ةئأذتم

 تيلي مهو وبلا لَو بتكلا لي كرسي

 ا نم ِتسَنِ تدب مهيأ ءو إل © َتيوَلَعْلا لع مَلَصَ َلَضَفَو

 إب له مهءآَجاَم ٍدَحبْنماَلإأ اَوُفلَصْلاَمَف
 هلا لس

 توم ضامي ف كمل قا معي[ 0

 عَن آو 2ع لانَم ةَعرَش - 1 هل ع

 واهعيتافرم َلَعَكَتَلَمَجَّمُت

 نيذلل اوُرِفغي اونمآ نيذلل لق 4
 اولمحتيلو مهنع اوُحَفصيل «هللا ماي نوجريال
 مث ,مالسإلا ءادتبا يف اذه ناكو «مهنم ىذألا
 نينمؤملل هللا عرش دانعلا ىلع رافكلا ّرصأ ان

 اوناك امب ًاموق يِرْجَيِلظ .داهجلاو دآلجلا
 هللا َّنِإف ايندلا يف مهنع اوُحَفص اذإ 4نوُبسكي
 ١: © ةرخآلا يف ةمّيسلا مهطامعأب مهيزاجم ىلاعت

 اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاحِلاَص لمع نمل
 موي هيلإ نودوعت 4نوعجرت مكبر ىلإ مث
 مكيزجيف هيلع مكلامعأب نوضرعتف ةمايقلا
 ىلاعت ركذي ١5: اهّرشو اهريخ مكلامعأب
 دقلوإ» :لوقيف ليئارسإ ينب ىلع هب معنأام
 [ةاروتلا :يأ] «باتكلا ليئارسإ ينب انيتآ

 [باتكلا يف مهفلا ينعي] « مكحلاوإ»

 نم مهانقزرو# [ءايبنالا ينعي] 4ةّوبنلاوإ»
 مُهاَتلضفوإل» براشملاو لكأملا نم «تابيطلا

 اتي تق 0 5 مكتمل
 ا هدو 7 4

 تقم حلوو ضب مال وأ هضمي نلوم ٍٍِت
 تيزي قادير ذم ووسع 2 هس حس رس ل هه

 4 له 5-0

 مهانيتاوإ» :11 مهئامز يف 4نيملاعلا ىلع
 ةلدأو نيهاربو ًاججح «رمألا نم تايب

 اوفلتخا مث .ججحلا مهيلع تماقف تاعطاق
 ل اولخا امفإ اسمي مهضعب لع مهن ا

 كبَر ْنِإ مهيب ًايغب ملعلا ْمُهَءاجام دعب نم
 هسيف اوناك ايف ةمايقلا موي منيب يضقي

 كلست نأ ةّمألا هذهل ٌريذحت هيف اذهو سوا تحلل (لدعلا همكحب مهني لصفيس «نوفلبتخي عر سس سس حال هوس تاكلبصل 1
 مثإل ١8: :ًالعو لج لاق اذهو ,مهكلسم ل للا وعلا و © 2 ١ 0 4 5 . 5 هر نو ف هذ 2<

 غبنا «اهغيتاف رمألا ني ةعيرش ىلع كانلعج مقلع علل دو ب عمل

 وه الإ ةلإ ال كبر نم كيلإ ّيِحوُأام (©) يوملظبإل مهو ٌتِبَسك اميلي ئزحتلو
 :(48 «نوملعيال نيذلا ءاوهأ غبتتالوإو

 نإو ًائيش هللا نم َكنع اوُنَعُي نل مهنإ»

 ىلاعت وهو نيم ٌّيِلَو هللاوإ» «ًرامدو ًاراسخ الإ مهتوديزيال مهّنإف ءاضعب مهضعبل مهتيالو مهنع ينغُت م اذامو « ضعب ءايلوأ مهضعب نيملاظلا

 «ساّلل ٌرئاصب اذه :” ٠ :ىلاعت لاق مث «تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخُي و توغاطلا مهؤايلوأ اورفك نيذلاو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي
 اوُلِمعو اوُمآ نيذلاك مُهلعجن نأ» اهربسكو اهولمع# ٍتائيسلا اوُحَرتْجا نيذلا ٌبيسَح مآل : ١١ 4نونقوُي موقل ةمحرو ٌىدهوإ» نارقلا ينعي

 ٍةّنحلا باحصأ حلا ٌباحصأو راَّثلا ٌباحصأ يوتسيال» :ىلاعت لاق اك اذهو «©)ةرخآلاو ايندلا يف مهيواسن «مهتامو مهايجم ٌءاوس تاحلاصلا

 هللا قلخوإل :؟37 رادلا هذه يفو ةرخآلا يف راجفلاو راربألا نيب يواسن نأ انل دعبو انب اوُبظام ءاس «4نوُمكحيام َءاَسج ««نوزئافلا مُه

 .«نوُمَلظُيال مهوإط [ةرخآلا يف :يأ] 4تبسك امب سفن لكإ» [ىَرجَت يكل :يأ] 4ىّرجتلوإل لدعلاب «قحلاب ضرألاو ٍتاوامسلا

00 

 .«بنعلا كوشلا نم ىّنجُي © لجأ «تانسحلا نوجرتو ٍتايثسلا نولمعت :هيلع ٌبوُيكم ةبعكلا سأر يف ةكمب ًارجح اوُدَجَو مهّنَأ :ةريسلا باتك يف قاحسإ نب دمحم ركذ (1)

 مث سيلف «ّنْيَد هيلعو تام ْنَمو يرمأ يف هللا ًداض دقف «هللا دوُدُح نم ٌّدح نود ُهُتعافش ٌتّلاح ْنَم» :لاق هع يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع هححصو ماحلا ىور ©١ :ةيآلا

 ىتح [راّتلا ةنيط يهو] لاّبحلا َةَغْدَر يف سبح هيف سيلام نمؤم ين لاق ْنَمو ؛عزني ىتح هللا ٍطْخْبس يف لزي مل ملعي وهو «لطاب يف عصا ْنَمو ؛تاميسلاو ٌتانسحلا اهّنكلو ؛مهّرِدالو ٌرانيد

 /٠/501؟ج بيغرتلا/ .(لاق اث جراب يتأي

 . ةاعلاس ا 7 8 ء يسع لا حم ع 8 1 8 5 1 2
 ملسي :لاق ؟رذابأاي نهامو ليق «نيقسافلا نم هللا يقل نهب لمعي ملو نييلع ربص نمف «ناكرأ ةعبرأ ىلع هتيد ىتب ىلاعت هللا نإ» :لاق هنأ دثرم نب ديزي نع ىلعي وبأ ىور حلا :ةيالا

 ج ريثك نبا/ .«هلل هللا هنو طل هللا رمأو لل هللا عارحو هلل 4 /4/١5١ج ريثك نبا/ .هيش هللا ّىهَتو هلل هللا َرمأو لل هللا عارحو لل هللا لالخ



 امّنِإ ,ةاوَه ُهَهلإ ّدَحتا َنِم َتيأرقأل : ١"

 ار امههمو ُةلَعف انسح ةار امهمف هاو ٌرئَأ
 (ةّدبع الإ ائيش ىوبي الف ؛هكرت احيبق

 هيلإ ملعلا هوني دعب 4ٍمْلِع ىلع هللا ةَلضأوإ»

 هبلقو هعمس ىلع متخوإ# هيلع ةجحلا مايقو

 ام عمسي الف 4ةَواَشغ ِهرصب ىلع لعجو
 ةجح ىريالو هب يدتبي ًاكيش يعيالو هعفني

 هيدب ْنَمْفإَم :ىلاعت لاق اذهلو ءاهب ءيضتسي

 0 !؟ك4«َنوُركذت الفأ هللا دعب نم
 راكنإ ! يف رافكلا نم نويرهدلا ك4اولاقوإج

 4ايغنو تو ايندلا انتايح الإ يهامإل : :داعملا

 نورخا ٍشيعيو موق توي رادلا هذه الإ | منام

 لإ انكي هياموط ةمايقالو داعم ٌمئامو

 مهلاموط :مهلع أدر ىلاعت لاق 4رهدلا

 نوصهوتي «نوتظي الإ مه نإ ملع نم كلذب

 انثايآ .مييلع ىَلْش فاو : ١8 نوُلَّيختيو
 دداق ىلاعت هللا نَأو ٌقحلا مهل نيب اذإ «ٍتانيِب

 ناكامإل اهقّرفتو اهئانف دعب نادبألا ةداعإ ىلع

 مشك نإ امئابآب اوُث اوُئا اولاق نأ الإ مهُتجح

 لاق ًاقح هنولوقتام ناك نإ مهويحأ «نيقداص

 7 مكييحب هللا لقط :؟35 :ىلاعت هللا

 خي كلذ نودهاشُت م 4 مكتيمُي

 تيح) :ىلاعت لاق اك دوجولا ىلإ مدعلا

 مكتيمُي مث كايحأف أ ًاتاومأ مثنكو للاب نوُرفكت

 رداق ةءادبلا ىلع ردق يذلا ؟#«مكييحُي مث

 مثاظ .ىَرخألاو ىلوألا قيرطب ةداعإلا ىلع
 امّنِإ ؟هيف َبيّرال ةمايقلا موي ىلإ مكعمجي

 ايندلا يف ديال ,ةمايقلا موي ىلإ مكعمجي

 هديتي طم هَوَعملَغآ متن ا ا 3
 تا هل 1

0-0 2 052000 
 00 زهران رن سر د 2 7 07 دع

 َقناَدِإَو 2 َنونْظِياَلِإ هن م كِل مكاَموُرهَدلأاَلإ

 3-_ اوُاَ 0 + ناك توي

 0 َ ل عر 0

 تواطمل ارضي مودل مَتويَوِضْناَ أو توسل
 ل ا

 احدي 0 م
 مَ 0 0

 0 0 0 َلِيِقاَذِإَو ل نمر وجر رز لري

 © تييقْرتْسْمبْنَكاَمواَتَطاَل نظن نةَعاَّسلَام ردا

 تنسب 5
 ماكؤل
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0.١ 
 متنك نإ انئابآب اوعئاإ» :اولوقت ىتح

 ىلاعت وه « ضرألاو ٍتاوامسلا كْلُم لو : 71 داسجألا .مايق نوُدعبتسيو ٌداعملا نوركني اذهلف *نوملعيال ساتلا ٌرثكأ َنكلوإ» .4نيقداص

 ٍةّمأ لك ىرتوإ : م هللا نوُؤاكلا مهو 4نوُلطبملا ُرَسْحَي ٍدنموي ٌةعاسلا ُموقت مويوإ» :ىلاعت لاق اذهلو «ةرخآلاو ايندلا يف امهيف ماحلاو امهكلام

 مكلامعأب نوّراحت «نولمعت منكام نؤرجت َمويلا» اهلامعأ ّباتك ينعي «؛اهباتك ىلإ ىعذدُت مْ لك# ةمظعلاو ةّدشلا نم اهبكر ىلع «(ةيئاج

 «(نولمعت متتكام خسعتسن انك اَنإإي ناصقتنالو ةدايز ريغ نم مكلامعأ ٌعيمج رضحتسي قحاب مكيلع قطني انباتك اذهإل : ؟ 4 اهّرشو اهريخ

 تاحلاصلا اوُلِمعو اونمآ نيذلا اًمأفإ» :لوقيف ةمايقلا موي هقلخ يف همكح نع ىلاعت ربخُي در مكلامعأ بتكت نأ ةظفحلا رمأت انك ان

 نيذلا اًمأوإ» ١ حضاولا 4 نيبملا زوفلا وه كلذإ ةّنجلا مهلخديس عرشلا مهلامعأ تقفاوو مهرلق تما نيذلا «هتمحر يف مهّير مهلخدُيف

 عم مكلاعفأ يف «نيمرجم ًاموق متكوإ» ءاخببوتو ًاعيرقت كلذ مهل لاقُي ؟4متربكتساف مكيلع ىلتُت يتايآ نكت ْمْلَقأأل [مهل لاقيف] 4اوُرفك
 يردنام متلقإ» كلذ نونمؤملا مكل لاق اذإ ؛اهيف َبيرال ةعاسلاو قح هللا دعو نإ لبق اذإوؤل :": بيذكتلا نم مكبولق هيلع تلمتشاام

 .نيققحتع «4نينقيتسمب ُنحناموإ» :ىلاعت لاق اذهلو ًاحوجرم ًامهوت الإ اهّعوقو مهوتن نإ ؛(ًابظ الإ نظن نإ اهفرعنال ةعاسلاام

 ةبكن وأ ءالب وأ ةّدش مهباصأ اذإ اهتيلهاج يف برعلا تناك :«ٌرهّدلا وه هللا َنِإف ٌرهّدلا اوُيسَتال» : هلم هلوق ريسفت يف ةمئألا نم امهريغو ديبجم وبأو يعفاشلا مامإلا لاق 7 4 :ةيآلا
 ؛رابتعالا اذهب رهدلا بس نع ىبع اذهلف ,ةقيقحلا يف كلذ لعاف هّنأل ؛لجو رع هللا اوبس مهّتأكف «ىلاعت هللا وه اهّلعاف امّنإو :هنوّبسيو رهدلا ىلإ لاعفألا كلت نودنسيف رهدلا ةبيعخاي :اولاق

 /51/4١ج ريثك نبا/ .ٌملعأ ُهللاو دارملا وهو ؛هريسفت يف ليقام نسحأ اذه .لاعقألا كلت هيلإ نودنسُيو هنونعي يذلا رهدلا وه ىلاعت هللا نأل



 رهظو 4اوُلِمعام ُتاّنيس مهل اةبوإب :”
 4م قاحوإ ةحيسلا مهلامعأ ةبوقع مه نفاَعَحَللا 3و تت ا

 نم 4 نوئزهتسسي هب اوناكامإل مج طاحأ 0 هع جس وى 0010 هم آ

 مويلا ليقوإ» :"4 لاكنلاو باذعلا 5 0 مويَقاَحوولِع َءاَم ُتاَيَسُطاَدَيَو

 ران يف مكل يِساَنلا ةلماعم مكلماعن :4ماّسنن أنك وأمَو اذه موي اقل 00 ل سن موَمْلاَليقَو 1
 ملف اذه مكموي ءاقل مثيسن ام متهج 506 0 0000007

 زاتلا م اوأموإ هب اوَُدصُت م مكنأل هل اولمعت ضواوره هلل تيم نأ 9 نصت مك

 مكنأب مكلذإ» :"© «نيرصان نم مكلامو (ه) روُبتم فتكون وجل رن
 اذه مانيزاج امّنِإ كَأوزه هللا ٍتايآ متذحتا © تب دمضالو ااه َنوجْرحباَ موَيلافايدلأ محلا

 هم هج ل 110100 لب هس وخ حرس

 مرخس مكيلع هللا جم متذحتا مكنأل ءازجلا 0 برو توم لآَب رلملا هَل

 ةايحلا مكترغوإ» اهب نوُثزهتستو نورخست عصاسرت سد
 محبصأف اههلإ متتنأمطاف مكتعدخ 4ايندلا د دن تت دلت

 مهالوإ» راثلا نم «ابنم نوُجَرْخُيِال

 نوُلعُت لب ىبتلا مهنم بلضيال نوبي. --00-00-

 ال مث ,باسجالو باذع ريغب ةّنجلا نينمؤمل قدم( كدلك يزعل بتكلا لزم م ! مح
 تاومسلا ٌبر ُدمحلا هللف 98 :5 :ىلاعت و ىحسم ٍلَجأَو يحلب [َمهَسنِباَمَو ضرالاو تومَسلا ٍِ / ِس ابَلإَمهَتْي 38 لاق نيرفاكلاو نينمؤملا يف همكح ىلاعت ركذ ذلَأَو 01-6 00

 برو امهيفامو امه كلاما «ضرألا ٌبرو نيك 59 َنوُضِرَعَم لول اوتك
 تاومسلا يف ًءايربكلا هلوؤ» :1#/ .:؟نيملاعلا دع ِ 00

 ُدَجمملا ءمظعلا ناطلسلا 0 1 توسل ف ٍقكَرْيمَُمأٍض راْلاَسِ وَلَحاَداَم فو : ورا نو

 وهوإإل هيلإ ريقف هيدل ٌعضاخ ٍءيش لك يذلا 1 2
 0 لا زولك تكي و

 .هناحبس ٍهردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف نّموللا نود نم أوعَْدَي نَمِم ٌلَصأَّنَمَو رَمَو ( تق ىريقدكص 5

 فاقحألا ةروس ريسفت مذ 5 نع ل
 هللا نم باتكلا ايزل. محط "3 © نفع هع عفو زهاب يل هان عجَل

 باتكلا لزنأ هّنَأ ىلاعت ربخُي « مكحلا زيزعلا 0

 هلاو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرو دبع ىلع

 «لطابلاو ثبعلا هجو ىلعال «قحلاب الِإ امهنيبامو ضرألاو ٍتاومسلا انقلخامإ» : :ىلاعت لاق مث ةمكحلاو ةّرعلاب هَسفن ٌفصوو ءملسو

 ىلاعت هللا لزنأ دقو مهب داري اًمع نوُهَآل 4 نوُص رغم اون مع اورفك نيذلاوإ» صقنتالو ديرتال ة ةبورضم ةنيعم ةّدم ىلإو © ىمسُم لجأو#
 هللا ِنوُد نم نوُعذتام مثيأرأ)» نيكرشملا ءالؤمل 4«لق» : # كلذ ّبغ نوملعيس ؛هلك كلذ نع نوض رعُم مهو ًالوسر مهلإ لسرأو ًاباتك مهلإ

 ٍتاومسلا يف مهل كّرشالو ؟4ٍتاومسلا يف رش مه ْمَأإل ضرألا نم هقلخم اولقتسا يذلا ناكملا ىلإ ينوُدشرأ ؟4ضرألا نم م اوُقلخ اذام ينورأ

 ماعد نمو ؟اذه ىلإ كدشرأ نم م ؟هب نوكرشتو هّريغ هعم نودبعت فيكف «لجو ّرع هلل الإ هلك للا نإ «ريمطق نم نوكلمبامو ء«ضرألا يف الو

 نم ٍةّراثأ وأ مانصألا هذه ةدابعب كرمأي ءايبنألا ىلع ةلّزنملا هللا بتك نم ًاباتك اوُياه اذه لبق نم باتكب ينوثئا9» :ىلاعت لاق اذهلو ؟هيلإ

 نم هللا ٍنوُد نم وُعْدي ْنّمِم لضأ نموإل :8 كلذ ىلع مكل ليلدال «نيقِداص منك نإ هوُمتكلس يذلا كلسملا اذه ىلع نيب ليلد 4 ملع
 يهو ةمايقلا موي ىلإ هعيطتستالام اهنم ٌبلطيو ًامانصأ هللا ٍنوُد نم وعدي نّمِم لضأال !؟«/(نوُلِفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل ٌبيجتسيال

 مص ةراجح ٌدامج اهّنأل رصبتالو عمسنال

 تبدع امهنم ًاكيش ينعزان ْنَمف «يئادر ءايربكلاو «يرازإ هلا :لجو ّرع هللا لوقي» : كلَ هللا لوسر لاق :الاق ةريره ابأو يردخلا ٍديعس ابأ نأ هحيحص يف ملسم ىور #"ا/ :ةيآلا
 ُهظذق امهنم ًادحاو ينعزان ّْنَمف .يرازإ ةمظعلاو «يناَدر ءايربكلا :ىلاعتو كرابت هللا لاق» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ ثيدح نم هحيحص يف ناّبج ع نباو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 /077/9ج بيغرتلا/ .«راثلا يف



 ًءادعأ مه اوناك ساثلا ٌرِشُح اذإوإل :5

 جوحأ مهنوُنوُحيس نيك مهتدابعب اوناكو
 الكؤل :ىلاعت لاق 5 ؛ءمهلإ نوثوكيام

 «ًادض مهيلع نوئوكيو مهتدابعب نورفكيس

 لاق ٍتانيب انتايآ مييلع ىلشت اذإوؤظ :ا/
 وحس اذه مهءاج ال قحلل اورفك نيذلا

 مهرفك يف نيكرشملا نع ىلاعت ربي نيس
 نولوقي هللا تايا مهيلع ىلتت اذإ مهنأ مهدانعو
 نوُلوُفي مأإ 08 «نيبم ر رحس اذهإ»

 هلاو هيلع هللا ىلص ًادمحم نونعي ؟4ُةارتفا

 الف ةئيرتفا ِنِ لق :لجو َز زع لاق ملسو
 هيلع ٌتبذك ول «ًائيش هللا نم يل نوكلت

 لهأ نم ٌدحأ ردقي ملو «ةبوقعلا َّدشأ ينقاعل

 ام ملعأ وهب ةنم ينريجُي نأ ضرألا

 هب ىفكإ» [هنولوقت :يأت «هيف نوف

 ٌديعوو مه يدهم اذه «مكتسو يفي ًاديهش

 مث نإ :يأ ؛ةبانالاو ةوعلا ىلإ م ٌبيغرت

 قرط لوسر لّوأب تسل «لسرلا َنِم ًاعَدب
 لبق نم لسرلا ٌتءاج دق لب ملاعلا

 موي :يأ] «(مكبالو يب لعفُيام يردأاموإ»
 هيلع هللا ىلص هب هلعفيام ىلاعت َنّيِب مث [ةمايقلا

 نم مّدقتام ُهَّللا كل ٌرفغيل» :لاقف ملسو هلآو
 لاق ةيآلا هذه تلزن الو ««رخأتامو كبنذ
 وهام هللا نيب دق اذه :نيملسملا نم ّلجر

 لزنأف ؟اَني ٌلِعاف وهامف هللا لوسراي كب ٌلعاف
 ٍتانمؤملاو نينمّؤملا َلخْدَيِإإل :ىلاعت هللا
 ُعبتأ نإإ» ,«رامألا اهتحت نم يرحت تانج

 لع هللا ةلؤئيام عبتأ امّنِإ *يإ ىخويام لإ

 .مهيلع اهغوُبُسو مهل

 لهأ نم هّنِإ ضرألا هجو ىلع يشمب دحأل لوقي هُم هللا لوسر تعمم : :لاق هيبأ نع دعس نب رماع نع رْضَتلا يلأ نع امهبحيحص يف ناخيشلاو كلام مامالا ىور ٠ :ةيآآلا

 از ا
 تارت 7

 لقع يذ لكل ٌرهاظا يرمأ 4 نيبُم ٌريذن الإ انأاموإ» يحولا نم

 ىلع ليئارسإ ينب نم ٌدِهاش 576 ؟مكب عناص هللا نأ مكتظ امف 4وب مترفكو هللا دنع نمط نارقلا اذه تاك نإ م متيأرأإ» نارقلاب نيرفاكلا

 هش يذلا اذه «مافإ ب نآرلا اذه ريخأم لثم تريأو هب ثرشب ىلق ءيألا ىلع ةلزلا مقتل تكلا هتحصو هقدصب دهش دقو ول

 نيذلل اورفك نيذلا لاقوإط 1 ,4نيملاظلا موقلا يديمال هللا نإ ؟هعابتا نع متن «متريكتساوإ) هتقيقحب هتفرعمل ليئارسإ ينب نم هقدصب

 ذو «نيفعضتسملا نم مههابشأو ًابيهّصو أر اًسعو ًالالب نونعي «ءالوه هيلإ انقبسام ًاريخ نارقلا ناك ول راق مي نقبسام اري نار اوما

 اذهوإ# ةاروتلا وهو ةمحرو ًامامإ ىبموم ُباتك هلبق نموإ» ١ نارقلا نوٌّصقتنيسف 4ميدق كفإ اذه نولوقيسفإ» نارقلاب ؟هب اودنبسي م

 ىلع لمتشم «نينسحملل ىرَشُبو اوُملظ نيذلا َرِذنْيلإل ًاحضاو ًاحيصف 4/يبرع ًاناسلإط بتكلا نم هلبق الي 4ٌقّدصُمإل نآرقلا ينعي 4ٌباتك
 مولع فوحالفإف ,هتعاط ىلعو الإ لإ ال نأ ةداهش لع اوثاقتسا ثلا ابر الاق نيذلا نإ ١١ نينمؤملل ةراشبلاو نيرفاكلل ةراذنلا

 ةمحرلا لينل ٌببس ٌلامعألا 4نولمعي اوناك امب ًءازج اهيف نيدللاخ ةّنحلا ٌباحصأ كئلوأإو ١1: 4 اوفلخام ىلع 4(نونزحي مهالوإ نولبقتسي اهف

 اًدإ وي َنرْفَك مهند اكَوءآَدعأ ف أوناكساَنلاَميَحاَذإَو

 اذه ءآَجاَمَل َقَحْلل أوم َنِدلاَل ا1َلاَق تبا يلعن

 وكس مرفأ ف ةَرفأَن ويم ا( ذم مرح
 >7 امر

 و اوكا تمد

 1 َقاَعَدتْكَمَله مي ملاوي يو
27 

 نأمل حوامل عيبا ايل يطول
 100006 رم جر حل 66 نا ره

 و هللأ دنع يا

 ا 2س حس دع دس م سن ريع هم همس ص م

 مم اوما هي ا

 أوردك نَا َلاَوو() َنيببطلأَمَوَعْلا ىو
 تل هل هذ ذآ هر حس

0 

 0 116 2 2 ول هس هس

 221 ىتياذ

 هت

0 

 ٌرْذَن 2 كوة

 ميرال قَد إش 7 َنيِنِسَحْمْلِل ىَرَتْمَوُأ 2000 نيد ذل

 رس ره حس ل يع -

 09 تفَركوْشاكَوَِنلَع كَوحاكفاومصَتْس مث
 م 9 1 -

 0 لمعي وفم أَميءاَرَجاَبف َنيِراَح نشل ُبَحَص 2 ٌبنعحأ َكِيتلْوأ

.0 

 نيكرشملل دمحماي «ٌلُقط : ٠١ لقع

 /97/54١ج ريثك نبا/ .!!4دهلثم ىلع ليئارسإ ينب نم ٌدِهاش ديشوإ» :ثلزن هيفو :لاق «هنع هللا يضر مالس نب هللا دبعل الإ ةّئحلا



 22 هر  آ ل 52500 هل آ 1

 هَنَعْضَوَواه امهر م هتلمحانسحإ يدوب نسوا اَنيَصَوَو

 0100 سه 200 و

 : هوك امباَدِامَفَع ارض َنوُدلت مْ[ صْفَو مْ اه 3

 تنشأ دست ترلكَكسوأ
 - أ يقوى سد 000 0

 ىف ل حِلَصضََو هلَضَراَحِلصلمعأَنأو عدو َكَعَوَكَع

 "2 1 32 2 02 لص بس

 نبذل كيلو أ © َنيِماَسمْلَاَنِمَنَِو كيلي َقِيصتَرُم
 00 2 رع يمص ص اس اس رع 2061 هلم ل هل 0

 بصق ف ْمِهتاعيس نعزواجننو أ ولمعام رسحأ مهتعلبقت

27 066 46 0 

 ري 1 َلاَق ىذْلَاو (9 َنوُدَعوبْ فك ىِذْلا ٍقْدَصلاَدَعَوَةَنَلْل

5 

 نصنورُفْلا تلح دقو محل نأ ند اَمْكَّل ِقأهّيَرلوِل
 لوف َقَحوَأدعوننياءَكَيَوََأَدََِسإَمهَوَ

 اواك هبت ضلاَوَن لكَ تمهل ِمَتكَحَدَعرمأَف دوق
 لص

 درج ل مهو مُهَلمَعَأ يضل أولعَع 200 م ل هنتر

 مهو مهللمعا مبيفويلو اول عام تنحرد لحلو[ نيردلخ
 كيم ثم مل درع موكو ((ز) نوما ال

 هل ديحوتلا ىلوألا ةيآلا يف ىللاعت ٌركذ ال ©

 ٌفطع هيلإ ةماقتسالاو هتدابع يف صالخالاو

 ةياام ريغ يف نورقم وه اك نيدلاولاب ةّيصولاب
 الإ اودّبعت الأ كّبر ىّضقوإ» :ىلاعت هلوقك
 :انهاه لاقو 4ًاناسحإ نيدلاولابو ُهاَيِ
 هانرمأ «ًاناسحإ ِهيَدلاوب ناسنإلا انيصوو#

 ُهّمَأ ةثلمحإ» امهيلع ٌونحلاو امهيلإ ناسحإلاب

 ةتعضووإل هلمح ةقشم ببسب امرك
 «هتّدشو ,قّلطلا نم ًاضيأ ةقشمب :يأ 4اهْزُك
 غلب اذإ ىتح ًارهش نوثالث ُهَلاَصِفو ةلمخو)»

 نيعبرأ غلبو)» لجتراو ٌبشو يوق 4ةَدَشأ
 هُمّلِجو ُهُمهَف لمكو ُهَلقع يهانت «ةئس

 ٌركشأ نأ» يبمهأ 4ينعِزْوَأ بر لاقإو
 نأو ّيَدِلاو ىلعو ّلع َتمعنأ يتلا ٌكتمعن
 لبقتسملا يف «ةاضرت ًاحلاص َلمعأ

 يبقَعو ليسن يف 4يتيرَذ يف يل خيصأر)»
 اذهو «نيملسملا نم ٍيناو كيلإ تبت ينإ)»

 ةبوتلا دّدجي نأ نيعبرألا غلب نأ ٌةاشرإ هيف

 ١5: ابهيلع مزعيو لجو ّرع هللا ىلإ ةبانإلاو

 «ةتحلا ب باحصأ يف مهتائيس نع ٌزَواجتنو

 هللا ىلإ نوبت بئاقلا انركذ امب نوففصعملا ءالؤه

 مه رافغتسالاو ةبوعلاب تافام نوك ردتسملا

 زواجتنو اوُليعام ٌنسحأ مهع لبقتن نيذلا

 لبقتنو لبقتنو «للزلا نم ريثكلا مهل رفغيف متاّهس نع

 ,ةّنجلا باحصأ نم لمعلا نم ريسيلا مهنم

 اذهو ةلحلا باحصأ ةلمح قف مه 8

 «هيلإ بات نم هللا َدَعو اك هللا دنع مهمكح

 اوناك يذلا قدصلا دعوا :ىلاعت لاق اذهو

 قاعلا اذه لاح فيك :يأ] نيدلاولل نيقاعلا ءايقشألا لاح اذه 4َج ٌرخأ نأ , يبا دعتأ اَمُكَل ٌفأ هيدلاول لاق يذلاوإ» :107 نوُدَعَوُي

 ىضم دق 4يلبق نم نورقلا تح دقوإ» تأ 4جرخأ نأ ياذعبأ امك فأل [:اسيلع ةرف توما دعب تعبلاب هاوي نيح امهم رجضت

 لإ اذهام لوقيف قح هللا َدْعَو نإ ْنِمآ َكَلْيَول :امهدلول نآلوقيو ءُةّيِدبم نأ هيف هللا نالأسي هللا ناثيغتسي امهوإل ٌربخم مهنم عجري ملف ساّنلا

 ةرمز يف اوُلخد 4نيريماخ اوثاك مهن سنإلاو َنحْا ّنب مهلبق نم تّلخ دق أ يف لوقلا مهيلع قح نيذلا كئلوأإل : 168 «(نيلَوألا ريطاسأ

 مهو ْمُهَلامعأ ْمُهَيِقوُيلَوظ هيلع بسحب ٌباذع لكل 4اوُلِمَع اه ٌتاجَرَ 5 لكلو# : ١19 ةمايقلا موي نيرساخلا نيرفاكلا نم مههابشأ

 يأ اب معتمتساو ايندلا ْمُكَتايح يف مكتابيط مُيهذأ ِراَنلا ىلع اورفك نيذلا ضَرعُي ةويوإ» : "6 اهنوُد امف ٍةَرذ لاقثم مهملظيال «نوُملظُيال

 نم اوُروجف :4نوُقْسفت متتكامبو قحلا رغب ٍضرألا ف نوريكتست مثنك امب ِنْوُها ّباذع نوّرُجَت 7 مويلاف)» «ًاخيبوتو ًاعيرقت كلذ مه لا لاقي

 .هلك كلذ نم ىلاعتو هناحبس هللا انراجأ «يزخلاو نوما باذعب ىلاعت هللا مهازاج ّقحلا عابتا نع اوربكتسا امكف ؛لمعلا سنج

 ىلإ تاملظلا نم انجتو «مالسلا َلْبَس اندهاو «ائنيب تاذ حلصأو انبولق نب لأ مهللا» :اولوقي نأ مهمّلعُي ناك هَ هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع هننس يف دواد وبأ ىور 6١1ه :ةيآلا

 «اهيلباق «كيلع اهب نينثم كتمعنل نيركاش انلعجاو ءميحرلا باوتلا ٌتنأ كن انيلع ُبّتو ءانتاّيَرذو انجاوزأو انبولقو انراصبأو ادعامسأ يف انل كرايو ؛ّنطب امو اهنم رهظام شحاوفلا انبّتجو «روَتلا
 /915 مقر دواد يبأ نتس/ .فعضءدانسإ فو .«انيلع اهّمتأو

 امهيفف» :لاق ؟!معن :لاق ؟كادلاو ّيحأ لاقف ,داهجلا يف ةئذأتساف هَ هللا ّيبن ىلإ ٌلجر ءاج :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع امهيحيحص يف ناخيشلا ىور ١117 :ةيآلا
 بيغرتلا/ .«هللا ليبس ين داهجلا مث :نيدلاولا ّرب مث ءابتقو ىلع ةالصلا هللا ىلإ لامعألا بحأ ّنأ» :نيحيحصلا يف ءاج دقو .اهيلإ ناسحإلاو امهّريو امهماركإ يف دهاج يأ (دِهاجف
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 د وز ولام معَمَتَس و اييدلادكتاَيَحف
 ( نوُفَسَ مكاو قلاب ضْراْلا ف َنوُرْكَسس كامب
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 هيلع هللا ىلص هّيبنل ًايلسم ىلاعت لوقي ١

 :هموق نم هبّذك نم بيذكت يف ملسو هلآو
 مالسلا هيلع ُدْوُه وهو داع اخأ زكْذاوإط
 اوناكو «ىلوألا ٍداع ىلإ لجو رع هللا هثعب

 «لبجلا وهو فقح عمج «فاقحألا نونكسي

 ُرُذَتلا ٍتلخ دقو فاقحألاب ُهَموق َرذنأ ذإإط

 هللا لسرأ دق :ينعي «هفلخ نمو هيدي نيب نم

 الأ نيِلَسرم مهدالب لوح نم ىلإ ىلاعت
 باذع مكيلع فاخأ ينإ هللا الإ اوُدُبعت
 ُهُموق هباجأف كلذ ٌدوه مهل لاق «مظع موي
 (اَنيَهلأ نع اتكفأتل اَسنِجأ اولاقإ» "1

 تنك نإ اندعت امب انيأفإل انآ نع انّدصتل

 هللا ٌباذع اولجعتسا «نيقداصلا نم

 ُملعلا امن لاق :58“ ُهَعوقو مهنم ًاداعبتسا
 نيقُحتسم متنك نإ مكب ملعأ هللا «وللا دنع

 انأ اّمأو مكب كلذ لعفيسف باذعلا ليجعتل
 هب ٌتلسرأام مكعلبأ يّنأ ين أش ٍنمف

 ًاموق مكارأ يّتكلو هب ُتْلِسْزَأام مكفلبأو»
 اًملفإت : " 5 نومهفتالو نولقعتال «نولهجت
 اذه اوُلاق ميتيدوأ لبقتسم ًاضراع ٌةوأر

 مهلبقتسم ٌباذعلا اوأر ان «ءانرطمم ضراع

 اورشبتساو هب اوُحِرفف رطم ُضراع هنأ اودقتعا
 هللا لاق رطملا ىلإ نيجاتحم نيلحبمم اوناكو

 ايف ٌحير هب مكاجعتسام وه لبإ :ىلاعت
 امب انتأف متلق يذلا باذعلا وه يملأ ٌباذع

 4رمَدتإ» : ” © نيقداصلا نم تنك نإ انّدِعت

 رمأبإل مهدالب نم ءيش لكل برت
 اوًحبصافو» كلذ يف امل هللا نذإب «اهّبر

 هرخا نع مُهَلك اوُداب دق ؟مهتكاسم الإ ىَرْيال

 مألا انكم دقلو «هيف ماّتكم نإ ايف مهاّتكم دقلوإل : "5 انرمأ فلاخو انّلسر ٌبَّذك ْنَميف انمكح اذه «نيِرجمْلا َموقلا يرجن كلذكإ»

 م ا
 انفال اج مسخ 0 اسما(

 واع صا صام حرق راس عرس م دس جب

 رذدنلاٍةتلخ دقو و ِفاَقَحَفَلاَيممَوَهَرَدََأ ْدإ داعم 8 2
_- 

 2 ما 5 | 0 مسؤل رع جس 00 سا لسا سامر 6

 جي ُفاََفِإَهَسأاَلِإأَو دبع ال أ َءهِفْلَح َنِمو هيدي نيب نم

 اناني َنَعاَكِفََتل انتصب أولا () ٍويِظَعِوَوَيَباَدَع

 هَلاَدوعْلأَمَنَلاَد) َنودَصلاَسم تن َندعتاَمب

 (7) وذهب موفر كلو دب 507
 ان ايمصراعاذهأولاَف مِعَيِدَو أ َلِبَقَتَسُم اَضراَعمْواَراَمَلَ 0 ب ع

 قرَيدت(0ْلك هايف ميريل نوه

 هرج د كمال رمال اوُحَبصأ ارم وَ
 هيف دانك قر عيل
 > و عضد هد 2

 موري مم و2 211 0000

 قام ةَدَِ اكوام مُهَلاََعَح املعَحَو

 تود اك ذة ٍءّىش نم 2: مهن دكفأ الو مهردصأ 0

 َدَعَلَو 3 9 تيارت ه1 برقر

 نوعجر تيل انهَرَصَو كيرشْلاَن ركل َوحاَم اكله
 ا ”طداوم الكا يس

 9 توري أوناك امو هن

 هاك
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 0-07 ةووسد

 كلذومهنع أوُلَمصّلَب

 مهنع ىّنْغَأ امف َةَدِبفَأو ًاراصبأو اعجب مه انلعجوإل هنم ًايرقالو هلثم مكطعُن ملام اهنم مهانيطعأو دالوألاو لاومألا نم ايندلا يف ةفلاسلا

 هب اوثاكام مهب قاحوإ [نورفكي :يأ] 4 تايأآب نوُدَحْجي اوناك ذإ» [هللا باذع نم :يأ] 4ءيش نم مهتدفأالو مهراصبأالو

 لثم مكبيصُيف مهّلثم اونوكت نأ نوبطاخما اهّيأ اوُرَّدْخاف :يأ هّعوقو نوُدِعبتسيو نوبّدكُي هب اوناك يذلا لاكنلاو باذعلا مهب

 «نهلا دنع تومرضحخ فاقحألاب اوناكو د داعك ةكم لوح «ىرقلا ّن نم

 اهب نورمي اوناك طول موق ةريحب كلذكو ةّرغ ىلإ مهقيرط يف تناكو نيدَمو ءنهلا لهأ مهو اس كلذكو ,ماشلا نيبو مهنيب مهزانم تناكو دوو

 ذ الولفإ» : 8 «نوغجري مهلمل) اهاتحضوأو اهاَنيب 4تايآلا انفرصوإل 22[تيملا رحبلا نآلا اهمساو «ندرألا نم ًاضيأ

 اوبهذ «مهنع اوُلض لب ؟مهجايتحا دنع مهورصن ْلَهْف َدفآ ًانايزُق هللا ٍنود نِم

 اوحام انكلهأ دقلوإ : ؟ا/ ةرخآلاو ايندلا يف ة باذعلا نم مهباصأام

 يربي م

 مهبذك 4مُهُكَفإ كلذوإ ميلإ اوناكام ٍجّوْحَأ مهنع

 .اهيلع مهداّتعاو اه مهتدابع يف اورسحخو اوباحخ دقو َةحلآ مهاّيإ مهذاحتا يف 4نورتفي اوناكاموإ

 .اهدعب امف ١7٠ ءارعشلاو ءاهدعب امف 57 لقلاو ءاهدعب امف ه4 رجحلاو ءاهدعب امف 6 دوه ةروس نم تايآلا ريسفت رظنا )١(

 ٌرشو اهفام شو اهرش نم كب ذوعأو هب ثلسرأام ريخو امام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهل :لاق يرلا تفصع اذإ ناك هَ هللا لوسر نأ هحيحص يف ملسم ىور 8 :ةيآلا

 /151/8ج ريثك نبا/ .«هب ٌتلسرأام

 اوُذحتا نيذلا مهرصن



 فالق

 اَمَلَق َناَءْرْفْلا  وُعِمَيْنَي َنِجْلَأَنماَرَقت َكَلَفَرَصْدَو

 َنيِرِذنُمم هموت كولو ضمانا موُوَصَح
 يومَ لاهي نعسان
 مِقَنَسُم ٍقرْط َلِإَو ّقَحْلأ َلاَعِدَبَيِهّيَدَي َنيباَمْلاَقدَصُم

 نم كح ِفَعَي- ب أونما وهلا اأو بأ [َنمْوَعني ا
 بم

 ل

 هَل يدنا ا 2-2

1١ 

6 

 1 ير
 راع أوطك زا رُيَمَيو ادق قيَعمَنإ
 اَمَِباَدَْا وفود َلاَكَاَسرَو بأولاد َقحْلأبا دم سل

 رشوة رصد (7) كورفكَتر سم
 2مم 5 ماك جحش الو

 ّنحْجا نم م ًارفن كيلِإ انفرص ذو هيما

 هللا لوسرو ةلخنب كلذو «نارقلا نوُعوتسي

 ةرخآلا ًءاشهلا يلصي مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلع مهّضعب أد هيلع نونوكي اوُداكوت

 «اوثِصنأ اوُلاق ُه ةورَضح ٍاملفإب 2« ضعب

 | َيِضُق املفإ مهنم بدأ اذهو ٍءاوُعِتسا

 ىلإ اوُمَجر 4نيرِذُم مهمرق ىلإ اَوَلَوم غرف
 ىلص هللا لوسر نم ةوعمام مهورذنأف مهموق

 اولاقإل : #1. :مهنع 2 لاقف مهبوقل نجلا

 «ىسوم دعب نب لزنأ ًاباتك انعمس اَنِإ ائموقاي

 مالسلا هيلع ىسيع َّنأل ىسيع اوركذي ملو
 ليلقو تاقيقرتو ظعاوم هيف : ليجسإلا هيلع بأ

 «ةاروتلا وه ةدمعلاف «ةاروتلا ةعيرشل 0

 ءايبنألا ىلع ةلّرنملا بتكلا نم «؛هيدي َنيِب امل
 داقتعالا ين «قحلا ىلإ يدب ءهلبق

 لامعألا يف «مقتسم ,قيرط ىلإوإ» رابخألاو
 هذه يف هللا يعاد اوُبيجأ اًموقايإب ١"

 هللا ىلص ًادمحم لسرأ ىلاعت هّنَأ ىلع ليلد ةيآلا
 « سنالاو نا :نيلقثلا ىلإ ملسو هلآو هيلع

 مكرجُيو مكبونُذ نم مكل رِفغي هب اونمآوإ»
 ميلألا هباذع نم مكيقيو 4« ملأ باذع نم

 سياف هللا يعاد ٌبجُيال نمو 0
 1 6 2م ثوم كله َلّهَف وليا هل

 9 فن قلع لهض ورا ” نم ةعاس

 هل ةلياش وللا ةردق لب «ضرألا يف زجعع

 «ءايلوأ هنوُد نم هل سيلوإ هب ةطيخم

 لالض يف كئلوأإ» ٌلحأ هنم مهريجبيال

 اوعدف «بيهرتو ديدهت ماقم اذهو «نيبم
 قلخ يذلا هللا نأ اْوَرَي ْمَلَوَألل :"*“ ًادوفو ًادوفو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوؤاجو ؛مهنم ريثك_ يف  عجنف ءاذهو اذهب مهموق

 يحي نأ ىلع ٍرداقبإ» هللا سيلفأ ؛تناكف ينوك :اهل لاق لب «َنهقلخ ةلخ ةثركُي لو (َنهِقلخب َّيْعَي لواط [ملعلا :انه ةيِؤّرلاَ «ضرألاو ٍتاومسلا

 ىلع اوُرفك نيذلا ضَرْعُي مويوإ» 04 :وب رفك نم ًادّعوتمو ًادّدهم ىلاعت لاق مث .«ريدق ءيش لك ىلع هنإ ىلبإ» :ىلاعت هللا لاق ؟4ىتوملا

 اوُقوُذَف لاقإ» فارتعالا لإ | مهعسيال «انّيرو ىلب اوُلاقإل ؟نوُرِصْبتال متنأ مأ ؟اذه ٌرحسفأ ؟ٌقح اذه امأ :مهل لاقُي ؟4قحلاب اذه سيلأ راثلا

 رْبَص مك ٌريضافإل : مو :هموق نم هبّذك نم بيذكت ىلع ربصلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُهَلوسر ًارمآ ىلاعت لاق مث .«نورفكت منك امب باذعلا

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمو ىسيعو ىبومو مهاربإو حون :مه لسرلا نم مزعلا اولوُأو .مه مهموق بيذكت ىلع #لسرلا نم مزعلا اوُلوأ
 الإ اويلي م نك مهرشحن مويوإل : : ىلاعت لاق راهن نم ةعاس الإ اولي ل نوُدَعوُياَم َنْوَريموي مهتأكإ» .مبم ةبوقعلا لولح «مه لجْعَتْستالوط

 هللا ىلع كلبمال !؟4نوقِسافلا ٌموقلا الإ كَلْهُي لهفإ .غالب ُنآرَقلا اذه :ًاضيأو غالب تبل ارثبل (غالبط 4 مهنيب نوف ٌراعتي راهّتلا نم ةعاس
 .َباذعلا ٌقحتسي نَمآلإ ُبذعُيال هنأ هناحبس هلدع نم اذهو ٌُكِلاَم آلِإ

 ها

 «نيمارلا محرأاي سائلا ىلع يناوهو يتليح ةّلقو يتوق فعض وكشأ كيلإ َمهّللا» :نسحلا ءاعدلا اذه اعد فئاطلا نم داع ال هلم هللا لوسر نأ قاحسإ نب دمحم ىور ؟9 :ةيآلا

 كتيفاع نأ ريغ «يلابأ الف لع بضغ كب نكي مل نإ ءيرمأ ُةكَلَم بيرق ,قيدص ىلإ مأ ءينمهجتي ديعب ٌردع ىلإ ؟يناكت ْنَم ىلإ يّبر ٌتنأو «نيفعضتسملا ٌبر تنأو نيم>ارلا محرأ تنأ
 ملف (كب الإ ةّرق الو لوحالو «ضرت ىتح ىلا كلو ءكطخحس يب لحي وأ كبضغ يب لزني نأ ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو «تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ ؛يل عسوأ
 /51/5١ج ريثك نبا/حيحص اذهو .نيبيصن لهأ نم نجلا هعمتساف نارقلا نم ةليللا كلت أرقف ةلخدب تاب فرصنا



 دمحم روس ريسف
 "'ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 هللا ليبس نع اوُدَصو اوًرفك نيذلا» ١:
 نع مهريغ اودصو هللا تاياب اورفك نيذلا

 اهههذأو اهلطبأ «مهامعأ لضأو» هللا ليبس

 اوُلِمعو اونمآ نيذلاوإ» :؟ ًابارث اهل لعجي ملو
 تداقناو مهولق تنما «تاحلاصلا

 ىلع لْزَن اهب اونماوإ» هللا عرشل مهحراوج
 وهوإ) باع ىلع صاخ طع اذه (دمحم
 :ديرُي] ةنسح ةضرتعم ةلمج 4 مهّبر نم قحلا
 مهنع َرفكاط [مهّتبر نم حلا وه مهناهإ نأ
 مهنأشو مهرمأ 4ْمُهلاب حلصأو مهتاهّيس
 لامعأ اناطبأ امّنِإ 4كلذإ» :" مهاحو
 «لطابلا اوُعبتا اوُرفك نيذلا َنأبإ» رافكلا
 نيذلا نوط ءَّقحلا ىلع لطابلا اورامخا

 [مهّلاب حاصأو مهتامّيس ٌرْفكف] «اونمآ
 مبا رفاكلا :يأ] «مهُّبر نم َّقحلا اوُعبتا»
 ٌبرضي كلذكإ» [ّقحلا َعِبَتا نموملاو «لطابلا
 مهلامعأ لام مهل ُنَيبُي «مهلافمأ ساتلل ُهللا
 اورفك نيذلا ُمُتيِقَل اذإف :4 مهداعم يف
 يف نينمؤملا ىلاعت ُدَشرُي «باقّرلا َبْرَضَف

 مهومتهجاو اذإ يأ :نيكريشملا عم مهبورح
 اذإ يتحلل فويسلاب ًادصح مهوُدٌصاَف

 اوُدَسْقل ًالعق مهومتكلهأ «مهوُمْشختأ

 مهرمأ يف نوري منَ مهوترسأ اذإ «قاثّولا

 متقلطأف مهلع مّمنَم (دغَب أتم اًمِإفإ
 مكش نإو «ءاَدف امو ًاناجي مهاراسأ

 ةيآلا هذهو .مهنم هنوذخأت لامب مهومُسَداف

 ثبرحلا ٌَعضت ىتحإ» ءردب ةعقو دعب تلزن
 نم لاكنو ةبوقعب نيرفاكلا نم مقتنال هللا ءاش ولو اذه «مهنم رصتنال هللا ٌءاشي ولو كلذإ» هلل ُنيّدلا ّنوكيو كرش ىقبيال ىح «اهرازوأ
 اوُدَهاج نيذلا ُهللا مّلْعَي اَلو ةئحلا اولخدت نأ متبسح مأإ :ىلاعت لاق اك مريتخيل داهجلا مكل عرش نكلو *# ضعبب مكّضعب ٌَولبيل ْنكلوإل هددنع

 ٌحلصُيوإط ةنملا ىلإ مهيدلهيسإ» :ه اهفعاضُي لب اهْبهدُي نا 4مهلامعأ لِي نلف هللا ليبس يف اوَُُق نيذلاوإ» 0نيرباصلا ملعيو مكتم
 هللا اوٌرصنت نإ اونمآ نيذلا اهّيأايإ» :/ اهونكاَس مهئأك اهيلإ مهادهو اهب مهفّرع «مه اهفّرع ةتحلا مُهلخدُيو» : :5 مهلاحو مهّرمأ «مهلاب

 سنج نم ًءازحلا ْنِإف «ةرصني ْنَم هللا نَرِصنيلو :ىلاعت لاق ا" .#مكمادقأ تبنيو مكرصني

 مهنأب كلذإ :9 اهلطبأو اهطبحأ «مهامعأ لضأو)» «[ءاقشلاو ةبيخلاو كالهلا :سغعتلا] مه أَسْعَتف او رفك نيذلاوإ» :8 [لاتقلا دنع :يأ]

 «مهلبق نم نيذلا ٌةبقاع ناك فيك اورظنيف ٍضرألا يف اوُريِسَي ْملْفْأل ٠ «مهلامعأ طبحأف# هنوُبحُيالو هنوديرُيال هللا لزنأام اوُه رك

 ىلوم هللا َنأب كلذإ» ١١: 4اهّلاثمأ نيرفاكللوإ مهرهظأ نيب نم نينمؤملا ىَجتو «مهرفكو مهيذكتب مهقاع 4مييلع ُهللا ٌرّمدل نيكرشملا ينعي

 رجلا
 كل

 دس م سوس هي 240 0

 نمي لَوهَو رمح لعَلرناَمِب 7 يمة بحي وِ اما
 8 رو أ 55 0000 اس هت

 د 58 ب كك 57 تافه ليال حاس سد 309 يدع مو وسووو 000

 ّقَحِ اقرب رصف ور يأاِلادِي 9 هلأ نم
 نركض يموت 1 َقاَتوْلْأأَو أوسم شع رمومأآَد

 5 هر "كلر لأ
 ص س09 تالي طقس

 6-2 © ٌمُكاَهَكَرَعَ 2 0 2

 اورفك نيدو نيل زم ادقأ تدير مك دريم ًاورصتل نإ أونا

 رص هس 00100

 7 ا!لزناامأ أوُهرَكَم هايَكِلَد [ 5 ا

 فيا ور ظني ضرالا فوربس ردم 0# َرُهَلَمَع

 07 اَهْنكمأَنِعَ اوشا: اويتستلاه 3
 6 محل كمال َترفكْلا نوما سلامي َكَِ

 0.ا/

 .[ممل رصانال رافكلاو ,مهرصان هللا :يأ] مهل ىلومال نيرفاكلا َنأو اونمآ نيذلا

 .لاتقلا ةروس ىمستو )١(

 ماوقأ ٌبولق ُهّللا ُعيُِي ءساّنلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازتال «لاتقلا ءاج نآلا» :ِهَْْع يبنلا لاقف ؟لاتقال :ِهْيَع هللا لوسرل ليق هنأ يئاسنلاو دمحأ مامإلا ىور 4 :ةيآآلا
 /7/4١١ج ريثك نبا/ .«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم ليخلاو .ماشلا نينمؤملا راد رق نإ الأ كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهنم هللا مهقزريو «مهنولتاقُيف

 «(مكئادقأ َتُْيوإ» :ىلاعت لاق اذهو «لمعلا سنج



 ا 0 ع 256

 0 و اج احلل سَ 0 راض 2 هوس هل

 معن 5 0 0-0
 هرم جحا 5 1000

 يي ةوقدَّسَأ هةر نِم نبكو (ي) حط كومو
 يكس 00مكَرِمانال لقمه َكْدسَرْحَلََلَ

 هناك مَعَ واَيَعْوْس نيو نك هيَينم
 رول تعول

 طضر 0 21 >> نول سد ع ع 00 - دو 0-8

 هس صم َسع نمو برس ود ارمحْنَم رو همه ري

 ل 000 رالف 2 نال رس حاس هل هذ

 ا َمِهيَرْنَمَ روفَمَو تشل لَنماه 1

 قع 0 همام .امأوفسو

 اَمِناَءَلاَقاَد املأ يَ !اوُلاَم َكِدنِعَّنم 0

 يَ 97 ره ءاوهأ أوعَّأ أو وْ َلَعدَصأَعَبط نبل كلو
 0 هه 7006 وع رس دس رص

 اّلوُرظْلَهَف () 99 0 مهو مُهلَناَو ىَدهَرهَداَ اود

 م معجم قير اهطاَرشأ هج ادق هب مهادات

 تينت ل [لهنأَع 609 مهد

 ركسوتَمَو مُحَسفَم ْملسيَمَأَوتتِمْوُمْلاَوَن ومنو
 ه.م

 اوُلِمعو اونمآ نيذلا ُلِخدُي هللا نإ

 نم يرجتإ» ةمايقلا موي 4ٍتاّنج تاحلاصلا
 نوغتمتي اوُرفك نيذلاو ءرامنألا اهتحت
 مهايند يف «ٌماعنألا لكأت مك نولكأيو
 يفو «كلذ يف الإ ةّمه مهل سيلو ءاهب نوُعتمتي
 «دحاو يعم يف لكأي نمؤملا» :حيحصلا

 :ىلاعت لاق مث «(ءاعمأ ةعبس يف لكأي ٌرفاكلاو

 :1 مهئازج موي مش قونم رانا
 كتبرق نم َةّرق ٌدشأ يه ةبرق نب نيكول
 الف مهانكلمأ» ةكم ينعي 4+كثجرخأ يتلا

 ٌديكأ ٌديعوو ٌديدش ٌديدبع اذهو «مه ٌرصان
 هللا ىلص هللا لوسرل مهيذكت يف ةكم لهأل
 ٍةنْسِب ىلع ناك ْنَمَفْأط ١: 4 ملسو هلاو هيلع

 اوُعبتاو هلمع ٌءوُس هل َنَيُر نَمك هّبر نم
 هللا رمأ يف ٍةريصب ىلع ناك نمفأ ؟4 مهءاوهأ
 دبع نمك] ىدهلا نم هباتك يف لزتأ امب هنيدو

 :ىلاعت لاق 6 ءاذهك اذه سيل :يأ [مانصألا
 وه كّبر نم كيلإ َلِزنأ امْنأ ملعي ْنَمَقأل

 :18 :ىلاعت لاق مث * ؟«ىتعأ وه ْنَمك ّنحلا

 يأ هنت دولا َدِعَُو يتلا ةتحلا لفل

 ريغتم ريغ « نيمآ ريغ ءام نم ٌراهنأ اهيفإط
 لب «همعط رّيغتي مل نبل نم ٌراهأوإ» نتنمالو
 ٌراهنأوإ» ةموّسدلاو ةوالحلاو ضايبلا ةياغ يف
 معطلا ةبيرك تسيل 4نيبراشلل ٍةَّذل رمخ نم
 يف وه 4ىفصم لسع نم ٌراهنأوإ» ةحئارلاو
 ؛جيرلاو معطلاو نوللا نّسححو ءافصلا ةياغ
 :ىلاعت لاق م «ٍتارفلا لك نم اهيف مهوإ»
 .«نينماةهكاف لكب اهيف َنْوَعْدُيل

 نَمكإ» هلك كلذ عم 4مهّبر نم ةرفغموإ»
 عطقف أهيح ًءام اوُقْسوإل ءءالؤهك ءالؤم سيل :يأ ؟راثلا يف ٌدلاخ وه نمك ةّنحلا نم مهلزنم انركذ نيذلا ءالؤهأ !؟4راتلا يف ٌدلاخ وه

 نع ىلاعت ربخُي «أافنآ لاق اذام معلا اوتوأ نيذلل اولاق َكِدنع نم اوُجرخ اذإ ىتح كيلإ ٌعمتسي نَم مهنضموإل : ١ مهءاشحأ ٌمطق #مهءاعمأ

 اولأس هدنع نم اوجرخ اذإف ءًاكيش هنم نومهفي الف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك نوعمتسي اوناك ثيح مهمهف ةلق يف نيقفانمل

 مهف الف «مهءاوهأ اوُعبتاوإ» [اونمُي ملف] «مهمولق ىلع هللا عبط َنيذلا كئلوأإ» :ىلاعت لاق .هل نوثرتكيال مهو «ةعاسلا لاق اًمع ةباحصلا
 مهتّبثو اهيلإ مهادهف ءاهل ىلاعت هللا مهقفو ةيادهلا اوُدَّصق نيذلاو ؟ٌىَدُه مُهَداَر اَوَدَتَها نيذلاوإ» /1١0: :ىلاعت لاق مث .حيحص دصقالو حيحص

 ءاهئارامأ 4 اهطارشأ ًءاج دقفإ اهنع نوُلِفاغ مهو «(ةَْغَب ْمُهيتَأت نأ ةعاسلا الإ نورظني َلَهَفطظ ١6: مهَدْسُر مهمهلأ 4مهاوقت مهاتآوإل ءابيلع
 ؟ةمايقلا مهتءاج اذإ ركذتلاب نيرفاكلل فيك «مهاركذ مهتءاج اذإ مه ىنأفإب .اهطارشأو اهتارامأب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ دقو
 [بونذلا نم هللا كمصعيل :يأ] # كينذل رفغتساو)» [ًانيقي كلذ ملعاف :يأ] يللا الإ ةلإ ال هنأ ملغافإ ١9: كلذ مهعفنيال ثيح

 .مكليل يف كرقتسمو مرابن يف مكفّرصت ملعي 4م اًوَْمو مكبلقتم ملعي ةللاوإب [ةعافشلاب ّرمأ اذه] "”4تانمؤملاو نيدمؤمللوإ»
 هللا الإ هلإ الب ينوكلهأو بونذلاب ّسانلا ٌتكلهأ لاق َّسيلبإ َنِإف ءامبنم اورثكأف رافغتسالاو هللا الإ ةلإ الب مكيلع » :لاق ملسو هلآو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ ىلعي وبأ ىور )١(

 .ثيدحلا (رافغتسالاو

 .«ُدعب اهنم ٌرامعألا ُقَقَشُت مث ءرمخلا رحبو ءلسعلا رحبو ءءاملا رحبو نبللا رحب ةّئحلا يف» :لوقي كَم هللا لوسر تعم :لاق هيبأ نع ةيواعم نب مكح نع دمحأ مامإلا ىور ©١ :ةيآلا

 .ةنجلا ةفص يف يذمرتلا هاورو



 ْتَلْزُن الول اوسمآ نيذلا ٌلوقيو»
 تلزنأ اذإفإ داهجلا ة ةّيعرش اوُنَم «ةروس

 َتيأر لاعقلا اهيف َركذو ًةمكحم ةروس

 قافنو كش ضرع مهبولق يف نيذلا
 نم هيلع ّيِشغْلا ّرظن كيلإ نورظنيإ
 ءادعألا ءاقل نم مهنجو مهعزف نم 4توملا
 الول ؟لاعقلا انيلع ٌتبتك َمِل امّبر اولاقوإ»
 ٌليلق ايندلا ٌحاتم لق ؟بيرق لجأ ىلإ انترتأ
 اليف نوملظتالو ىقنأناّربخ ةرخآلاو
 ةعاطإب : ؟١ [ديعوو ديدبع] مف ىلْوأفإ

 اوعمسي نأ مب ىلوألا «فورعم لوقو
 لاخلا دج «(رمألا م َّمزع اذإفإ ءاوُعيِطُيو
 هل اوّصلخأ هللا اوُقَدَص ولفإل لاتقلا ٌرضحو

 لهفإ :5؟ مهل ًاريخ ناكلإب ه ةّيلا
 هنع ملكنو داهجلا نع 4 مثلو نإ مكيرسع

 اوُعطقتو ضرألا يف اوُُدِسَفَت د

 نم هيف متنكام ىلإ اوُدوعت ؟«مكئاحرأ
 نوعطقتو ءامدلا نوكفست «ءالهجلا ةيلهاجلا

 كئلوأإ» :7' :ىلاعت لاق اذهو ؛ماحرألا
 ىّمعأو ْمُهَّمصأف هللا مُهَتعل نيذلا
 ضرألا ين داسفإلا نع يبم اذهو « مه َّراصبأ

 235 ًاصوُصخُ ماحرألا عطق , نعو ًامومع

 ًايهانو همهفتو نآرقلا رّبدتب ًارمآ ىلاعت لوقي
 ْمَأ نآرقلا نوُرّيدتي الفأإل :هنع ضارعإلا نع

 رافكلا] بولق ىلع لب ؟4اهلافقأ بولق ىلع
 اهيلإ صلخيال ةقبطم يهف اهلافقأ [نيقفانملاو

 نإإف : "© :ىلاعت لاق مث .هيناعم نم ءيبش

 مهل َنيبتام دعب نم مهرابدأ ىلع اوُدترا نيذلا

 نسل
 0 و

 ريع ل عه سس سور ع اص ل رخال سل جس ]أ

 ةروس تازنأ اذإف ةّروس تارن الو أوما دل ُلوُعَي
 رع ها وع بص م

 ٌضَرَم مييولق فَنِذْلَأَت أر َلاَسَعْلا اهِفَركْدَو همك
 تل د

 مه قواك ومَن هيلَعَيْنْعَمْلاَر ظن َكَيلإَنوُرظَ
 هس أوف ركص 2 تا

 اود يفق أيل نر شْيَسَع سْيَسَعْلَهَم () مهل ارَحَساكَل

 هَساْوُهَسَل تلا َكيَلوأ © 0 التل
 َناَءَرْفْلاَد ور نأ حّمعأَو رعَبَصأَق

 7 0 أ

 2 يم
 َتَرَاَمأوُهِرَكدَِلأوناَك مهن كلم (©) 17
 زفر ضيق عسفيا ئه
 ٌمُههوْجَو تْوبِرْصيةَكِيلَمْلاْمَهْتَفَونا َداَنَكَم (0)

 هلأ طَحَسأآَماوُعَبَتأ مهاب كلذ (©) ْمُهَرسَدَأَو

 َبِسَحمَأ © 2 | َُهَلمَعَأ طبخ لكحل اقةَناوضِرأ أوهركحو

 9 مُيعَعْضأهَنأ عم لأ ركوب كسلا
0 

 رفكلا ىلإ اوعجرو ناميإلا اوقراف «ىَدُملا
 نيذلل اولاق مهناب كلذ : ”5 مهعدخو مهارغأ 4 مه ىلمأوإ ةّتسحو كلذ مهل نيز مه لّؤس ناطيشلا ىَدْلا مه َنيبتام دعب نمإ»

 :ىلاعت لاق اذهو «نوئطبيام فالح نورهظي نيقفانملا نأش اذهو «لطابلا ىلع ا يف مهوولام «(رمألا ضعبأ يف مكيطتس هللا ٌلزنام اوُهِرْك

 ةكئالملا م مُهتفوت اذإ فيكفإ» :710/ :ىلاعت لاق م .«نوئيبيام بتكي للاوإ» :ىلاعت لاق ا «نوفخّيامو نو ٌرسُياَم «مهرارسإ ملعي هللاو)

 فنعلاب ةكئالملا اهتجرختساو ,مهداسجأ يف حاورألا ٍتصاعتو ٍمهحاورأ ضبقل ةكئالملا مهتءاج اذا إ مهاح فيك ؟«مهرابدأو م مُهَهوجو نوبر ضي

 تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولوإ « ,# مهرابدأو م ْمُهَهوَجُو نوُبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذِإ ىرت ولوإ» :ىلاعت لاق 5 «برضلاو رهقلاو
 هتايا نع متنكو ٌّقحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك امب ِنْرْلا ٌباذع نورزحت ٌمويلا ُمكَسفنأ اوم رخأإل برضلاب 4 مييديأ اوطيماب ةكئالملاو توملا

 ؛كلذ ريغو محر ةلصو ٍةقدص نم هولمعام :يأ] «مهلامعأ طبخأف ُهَناَوْصِر اوُهركو ُهللا طخسأام اوُعَبَتا مهنأب كلذإ» : © نوربكتست

 ٌفشكيال هللا ْنَأ نيقفانملا دقتعيأ ؟(مُهَناغِضَأ هَل هللا جرخُي ْن نأ ضرم مهمولق يف نيذلا بيس أ : 55 [قافنلاو رفكلا عم ءيش عفنيال هنأل

 .مهحضفيو هيلجيو مهّرمأ حضويس لب ؟نينمّوملا و ةهدابعل مهّرمأ

 نع دمحأ ىورو .حيحصلا يف دهاش هلو ,ههمحر لصيلف قزرلا يف ةدايزلاو لجألا يف أسّنلا هّرس ْنَم» :لاق هُم هللا لوسر نع هنع هللا يضر نابوث نع دمحأ مامإلا ىور 7٠ :ةيآللا

 دمحأ مامالا ىورو .يراخبلا هاورو اهلصو همر ٌتعطق اذإ يذلا لصاولا ّنكلو ؛ءىفاكملاب لصاولا سيلو «شرعلاب ةقلعم محرلا َنإ» : هع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع
 ريثك نبا/ .ُهَنتَب اهعطق نمو ةُبلصو اهلصو نم نمحرلا نم ةنجش محرلاو «ءامسلا لهأ مكمحري ضرألا لهأ اومحرا ءنمحرلا مهمحري نؤمحارلا» :لاق هيَ يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع
 /173/4ج



 كاسنيرال دمحماي ءاشن ولو « مسهاوسب

 لعفي مل نكلو ءانايع مهتفرعف مهّصاخشأ : فْرُْمَنَف 20 اوم 7 ف سب تركي

 نم ودي ايف عيوقلا ,نخ يف مقروط 8 0 7 ل نمحم 8 قا 5 و اه م22 هدو 25 09 رح ا ها رم دس و عم ص | سرس
 نب نائثع اق .مهدصاقم ىلع لادلا مهمالك 6 0 اس وع جرف

 ىلع هللا اهادبأ اّلِإ ًةريرس ٌدحأ ٌرسأام :نافع ياه انشا ؤسما نيدهلجملا
 ملعي هللاوإ» .هناسل تاتلفو ههجو تاحفص فام 0 أوُفآَسَو أ 2 و

 مكئربتختل «مكتوللوظ ١: «مكلامعأ 2 نمل 2 0 مور
 «نيددهاجما ملعن ىتحإو يهاونلاو رماوألاب لخمس اَضََسَهَأ ا ُرْسيل ىلا

 «نيرباصلاو مكنمإ [ةدابش ملع :يأ] 21 000 2
 :يأر 48 رابخأ َولنو# [هللا ةعاط ىلعز ع ا أ اوعِيِط أَونماَءَسِنَلأ ماتبي #

 ٌرفك نّمع ىلاعت ربخُي دف [اهربتخنو اهرهظن أوهام معو 5 . 0

 :ةقاشو لوسرلا فلاخو هللا ليبس نع ّدصو

 كو ل

 م 210 ههه در ماس تحرس دام لرتوا

 هللا ليبس نع ا نيذلا َنِإإل ِماَسلَأَلِ وعدو أ أون الف 9 لَ ارفعي نلف راقك م
 [ةوفلاخو ُهوُداع :يأر «ٌلوسرلا اوُقاشو 2 وع مد رس وو
 نع اوُتتراو «ىَدْفا مه َنّيبتام دعب نمإل َمسإ 6 ْمْكَلَسَعأ 220 داو ولعل اوس

 طبحُبَسو» مهداعم موي اهنرسخغو مهّسفنأ يس درع نط قل روج كيؤمأوفتوأنم نإ رمل 6

 لج ”ةلعا اهلسب (فاسأ ١ عكف هونك( كلوت خلتتجالو
 يتلا هلوسر ةعاطو هتعاطب نينمملا هّدابع ىلاعت تنوعت ككْوممتنأت 09 شمعصأ جرو وأ رمأ «لوسرلا اوُعيطأو هللا اوُعيطأ اونما نيذلا ا مساس لس حا 55 جاع اس م 8 1

 يوليو مكسب ألبس ينأوُمف
 نع مهاهنو «ةرخآلاو ايندلا يف مهتداعس يه
 لاق اذهو «لامعألل ٌلطبُم وه يذلا دادترالا

 00 عصب هر 7 6 2 ا هه

 اذهو َقْدّرلاِب امعأ اولطبتالو» :ىلاعت تيل 5 ا رسم فل اَمَشَأَو فسعن دامسإَف
 3 نَعْلَم خخ

 اورفك نيذلا نإإ» :5# :اهدعب ىلاعت لاق م 2000 ا أ در

 ف افك مهو انام مث هلا ليبس نع اوُدَصو أًاوووكيالَمُش كراع امم لِدَبَتسأوَلَوَ
 هللا نإ :ىلاعت لاق ام .4مه ُهللا ٌرِفغي

 نمل كلذ نوُدام ٌرْفخيو هب كَرْشُي نأ ٌرْفغيال

 متنأوإ» مكتّوق لاح يف رافكلا نيبو مكنيب حالسلا عضوو ةنداهمل 4مْلَسلا ىلإ اوُعذتوإ ءادعألا نع اوُمُعضتال «اوثهتالفإو :*ه جءاشي
 ْنَلو .ءادعألا ىلع رصنلاب ةميظع ةراشب هيف #مكعم هللاوإ» «كلذ هلف ةحلصم ًةنداهملا مامإلا ىأرو ةّرق مهيف رافكلا ناك نإ اّمأف .«ٍنولعألا
 اذهو «ٌلجو ّرع هلل اهنم ناكام الإ كلذ اهلصاح وهو بَل ايندلا ٌةايحلا امنإإ :5# اهباوث مكففوُي لب اهلطييو اهطبحي نأو «مكلامعأ مري

 نم تاقدصلا مكيلع ضرف امّنِإو ءًائيش مكنم بلطيال مكنع ينغ وه «مكلاومأ مكلأسيالو روجأ مكتؤُي اوُت تو اوُصْوت ناو :ىلاعت لاق

 الخبت [ايلطب مدهجُي] 4اواخبت مكيف اهوُمكلأسي نإ 0

 .رجألا نم ةّسفن صقن امنإ ديسفت نع لحي امنإف لخيي نقوإ» كلذ ىلإ بييال «ّلخي نم مكسف هلل .ليبس يف ارسل نَْعدَت ءالؤه

 نونوكي «مكلانمأ اونوكيال مث ريغ ًاموق لدبتسيإ هتعاط نع ِكاْوَلَوَعَت نإوإ» هيلإ تاذلاب «ءارقفلا مُثنأوإ» هاويمام لك نع يما هللاوإت

 هل نيعيطم

 هللا لوسراي :اولاق «مكلانمأ اونوكيال مث كريغ ًاموق ْلِدَْتْسَي اًولوتت نول :ةيآآلا هذه الت هع هللا لوسر َّنِإ :لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع متاح ينأ ن نباو ملسم ىور "8 :ةيآلا
 .«سرفلا نم لاجر هلوانتل اّيرّلا دنع نيّدلا ناك ولو هموقو اذه» : :لاق مث هنع هللا يضر يسرافلا ناملس فتك ىلع هديب برضف : لاق ؟اًلاثمُأ اونوكيال مث انب لدبتسا انيلوت نإ نيذلا ءالؤه ْنَم

 /87/4١ج ريثك نباأ



 هذه تلزن نيم حيف كل انحف نإ: ١
 ؟ < ةيملاوررش و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر الل ةروسلا

 2 م < ةيملاوررش امدعب ةرجملا نم تس ةنَّس ةيبيدحلا نم ملسو

 ا ؛مهاصق هتراغ نيو هني نوكرشلا لاح
 لل 00 000 مهباجاف لياق نم يناي مث اذه هماع عجري نآو

 كلود ندا كارت 0 اًنيِبماَحَسَف كل انَحَسَفاَنِ نوُدعت مكُنِإ :دوعسم نبا لاق .كلذ ىلإ
 ل قي 0 ا ا هي هس سه 20 حلص تفلا ٌّدعن نحنو ةكم حنف حفلا

 © اًميِقيَسُم َطَرعَكَي 06 0 دارملاو .ًارهاظ ًانيب «ًانيبم ًاحتضإل «”ةيبيدحلا

 بول فهلا لأ َىِذل اوه (ر) اًيرعاصخهَلأَكَرصَيَو ١ مبخ هبسب لصح هلإف ةمييدملا حلسم هب 0 20 م ا 516 02
 موب يارا 9 عم نمؤملا ملكتو «سانلا نماو ؛ليزج
 ِِت ادونحج ِهْلِلَو مهنميِإ 0 ادري نوم كل َرِفغيل :7 ناميإلاو ملعلا رشتناو «رفاكلا
 2 2غ 2 3 0 ل نم اذه « رخأتامو كبنذ نم َمَدقتام ُهّللا

 ِتسمؤُمْلاوننمْؤمْلا]ْحَديل 2 اًميكَحاَميلَعُهّلَأ َناَكَو ٍضردْلاَو يتلا ملسو هلآو هيلع هللا لص هصئاصع
 هجر حاس سل . 1 20 >< رك ره #آ . 8 2 سا مع. 7 ةييال

 ْن ١ 7 دل 0 ٠ ى -. تلح ين 4 كيلع ُهتمعن ميو .ةهريغ اهيف هكراشي

 لآ 6 6 2 2 3 - مهل دا ديب 252 00 4ايقتسم ًاطارص َكَيِديبوإ» ةرخآلاو ايندلا

 2001 0 000 21 ا 5 ببسب «كئادعأ ىلع «ًازيزع ًارصن هللا
 يذلا وهإ : 4 لجو ّرع هللا رمل كعوّضخ
 رعب ِضَعَو ول وسلا ةريإ 5 وسل أجرهم ةمحرلاو ةنينامطلا لعج «ةنيكسلا لزنأ 0 م 27 طع مع هه 7 8 200 2 5

 0 - 00 عت وسر و اناميإ اوُدادزيل نيدمؤملا بولق ين» راقولاو

 ُدوُنج هوي ارِصَم ٌّتَهَسَومَنَهَج َّدَعَأَو علو نيذلا ةيبيدحلا موي ةباحصلا مهو «مهناميإ

 00 00 ًاناهيإ ممهدازف ىهلوسرلو هلل اوباجتسا

 كلكم 1 62 ميكس اَرِسِرَع َ 20 27 5316 32ه 9 و

 7 ١ هللا ناو ضر 0 ول «ضرألاو ٍتاوامسلا ُدوُتُج لوط «مهنامإ
 رولي أوم دس [ 7 اًريِذَتَواَم مور ءمهءارضخ ٌدابأل ادحاو اكلُم مهيلع لسرأ وسرو مي . هم 0 ا ا 7 ِء

 يف هل امل داهجلا نينم ّوملا هدابعل عرش هنكلو
 ١ ارو تم واع رج سس سب ع رع ع ل 2 0 َ
 09 ًايصأو هر كحب ,هوحيسدوهؤرفودو هؤرزعدو ايلع هللا ناكوإ» .ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ

 4 تاضؤملاو نيضؤملا لخديل .:ه «ايكح
 ٍ «اهيف نيدلاخ زاجنألا اهتحت نم يرجت تانج
 :5 «أايظع ًازوف هللا دنع كلذ ناكوإ» محريو حفصيو وفعي لب ءاهيلع مهقاعي الف مهاياطخ «مهتاتيس مهنع َرْفكُيوط أادبأ اهيف نيثكام
 هلاو هيلع هللا لص لوسرلاب نوّنظيو .همكح يف ىلاعت هللا نومبتي «(ٍءْوَسلا ّنظ هللاب نيناظلا تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا َباعْيوإل

 مهل دعأوإ» هتمحر نم مهدعبأ «مهنعلو مهيلع هللا ٌبيطغو ِءْوَسلا ةرئ ئاد مهيلعإ» :ىلاعت لاق اذهلو .ةّيلكلاب اوبهذيو اولتقُي نأ هباحصأو ملسو

 ٌدوُنُج هلو :ا/ :نيقفانملاو ةرفكلا نم مالسإلا ءادعأ «ءادعألا نم ماقتنالا ىلع هتردقل ًادكؤم لجو َر رع لاق مث ؛ أ ريصم تَءاَسو منهج
 اوُئِمْوَتِلإا» :4 نيرفاكلل «ًاريذنوإ «نينمؤملل «أارشبموإ» قاخلا ىلع «ًادهاش ٌكانلسرأ انإإ : م «أيكح ًازيزع هللا ّناكو ضرألاو ٍتاواهسلا

 .ماظعالاو لالجإلاو مارتحالا وه :ريقوتلا 4ُةوُرُقوتوط ةوُدّوستو .هسم اوُهنتو ُهوُرصنتو ةوُمخفتو ةوُمظعتل «ةورزعتو هلوسرو للاب
 .هرخأو رابنلا لوأ «ًاليصأو ةَرْكُبإم هل هللا نوحبسُت 5 (ةوخبستوإت

 .هيلإ ٌرمألا َلآآمو ,ةحلصملا نم هيفام رابتعاب ًاحتف حلصلا ىلاعت هلا لعج دقو .(ةيبيدحلا موي الإ ّسعفلا دعت اًنكام) :رباج لاقو )١(

 كبنذ نم مّدقتام هللا َرفغيلانيبم ًاحتف كل انحتف نإ :اهيفامو ايندلا نم ّيلإ ٌّبحُأ يه ةروس ةحرابلا لع َلّرن» :لاق هع هللا لوسر نأ يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا ىور :حتفلا ةروس

 / .«رحتأتامو
 نوكأ الفأو : لكْيَع لاقف ؟رخأتامو كبنذ نم مدقتام كلل هللا رفغ دق سيلأ :هل ليقف امدق مرت ىتح ٍملصُي هَ يبنلا ناك : لوقي ةبعش نب ةريغملا نع دمحأ مامإلا ىور ؟ :ةيآلا

 ؟رخأتامو كبنذ نم مدقتام ُهَللا كل ٌرفغ دقو اذه عنصتأ هللا لوسراي :تلاقف «هالجر رطفنت ىتح ماق لص اذإ هيَ هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع ملسم ىورو .!؟أروكش ًادبع

 /4/١ج ريثك نبا/ .«روكش ًادبع نوكأ الفأ ةشئاعايو :هرَع لاقف



 هيلع هللا لص هلوسرل لجو ّرع هللا لاق : ٠٠

 نإ :ايركتو ًايظعتو هل ًافيرشت ملسو هلاو
 هلوقك هللا نوُعُياي امنإ كنوعيابُي نيذلا 2

 مهعم ٌرضاح وه «مييديأ قوف هللا ُدْيِط

 تريك

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةطساوب عيبا توُفَلَحُملاَك لوُقَيَس 007 اًميِظعَال توم ىلاعت وهف مهرئايض ملعيو مهلاوقأ عمسي 1 هاو هذآ 0200
 عدكم اسف نكن نضؤ سد نييك روف تنقع بالام

 ثكانلا ىلع كلذ لابو دوعي امن

 هيَلَع دهاع امب ىَفْوَأ نّموإط ؛ةنع ينغ هلو هلأ م ملك َكَميَِمَْلف مهول ف َسلاَت هني
 هذهو «ًاليزج ًابارث (ًايظع ًارجأ هيت هيتوُيَسف هللا عل اذ امص ناك 26 هك

 ةرجش تحن تناكو «ناوضرلا ةعيب يه ةعيبلا نولمعتامب 1 ناش

 ةئامعبراو ًافلأ ةباحصلا ناكو «ةيبيدحلاب ةرمس 356 ل 55 اًحنَنَظُلي .
 «بارعألا نم نوفلخما كل لوقيسإل ١: كلتش ءذ رأ رصد 2 و َبلَقَني نأ ننظ لب

 مهلْفشو مييلهأ يف ماقملا اوراتخا ©0نيذلا 3 وَلا كرط مشتطَو مكون شل ىلل هب تا ني

 هلاو هيلع هللا ىبص هللا لوسر عم ريسملا اوكرتو ديم (0 وسع | ني
 اورذتعاف 4انولهأو انلاومأ اَلَعَشل ملسو 577 نصوُمَمَل نَمَو 7 اًيوباموف رشسُكحو

 «انل ٌرِفغتسافإ» مهل رفغتسي نأ هولأسو كلذب ٍضراَلاو تاونَمَسْلا كلم هَ ا رعس ني َنيِرْفكلِ ندع 6
 (ةعناصملا هجو لع لب داقتعالا ليبس ىلعال

 سيلام مهتنسلأب نوُلوُقيِط :لاعت لاق اذهو اًروُفَحْدللا اكسو ينم ب زَضَوَنَينَملْرِفْعَي
 نإ ًائيش هللا كلمي يف 3 رغد ل ع

 ردقيال 0 دارا او 1 شلع اَذإ توُفلَحَسلا لوفيص بم 9 اميِحَت

 :ىلاعت لاق . مكيف هللا ُهّدارأأم دري نأ ٌدحأ مم هالو 2 رس 5َعَتئايو راه ريع سل سل

 لوسرلا بلين نأ مشنظ لبإل 7 او دب نأ كودي ولن انورذاهوذخ اتلمياغم
 مهنأ متدقتعا «ًادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو

 ْنظ مشتظوإ» ءربخم مهنم عجريالو نولدقُي
 نيدساف ىكله 4ًاروُب ًاموق متنكو ِءْوَّسلا !

 مل نم «هلوسرو هللاب ْنِمْوُي ل نموإ» : 1
 هللا نإف هلل نطابلاو رهاظلا يف لمعلا صلخي

 ُكْلُم هللوإ» :لاقف ضرألاو تاومسلا لهأ يف فّرصتملا كلاملا احلا هنأ ىلاعت نّيِب ١5: «ًاريعس نيرفاكلل اندتعأ اًنإفإ» ريعسلا يف هبذعُيس
 [ىّصعو ٌرفك نم ٌبقاعيو ّنمآ ْنَم ٌبيثيل فيلكتلاب مهالشبا امّنإو هدابع نع ينغلا وه] يءاشي ْنَم ُبْذَعُيو ًءاشي ْنَأ ٌرِفغي ,ضرألاو ٍتاومسلا
 هيلع هللا لص هلل لوسر نع اوفلخت نيذلا بارعألا نم 4نوُفلخملا لوقيسإل : ١6 هيدل عضخو بانأو هيلإ ! بات نم. «ًايحر ًاروفغ هللا ناكوإل

 يادعألا ةبراحم تقو نع اوفلخت دقو «مغملا ىلإ مهعم اوجرخي نأ نولأسي مهن . اهنوحتفي ربيخ ىلإ هياحصأو بهذ ْذِإ ةيبيدحلا ةرمع يف ملسو هلآو

 ةيبيدحلا ّلهأ دعو ىلاعت هللا نإ مهل َنذايال نأ ملسو هلاو هيلع هللا لص هلوسر ىلاعت هللا ّرمأف «مكفبتن انوُرَذ اهوُدخأتل مِناغم ىلإ ُمُئقلطنا اذإإ»

 هب دعو يذلا ٌدعولا وهو هللا مالك اولّذبي ْنأ نوديرُيإ» :ىلاعت لاق اذهلو «نيفلختملا بارعألا نم ٍمهريغ اهيف مهكراشيال مهدحو ربيخ منا

 نأ «اننودسحت لب نولوقيسفإ» مهعم جورخلا مكلاؤس لبق ةيبيدحلا ّلهأ ُهّللا َدَعَو «لبق نم هَ هللا لاق مكلذك انوع ت ْنَل نقد «ةيبيدحلا ّلهأ

 .مهل مهفال نكلو اوَُعر ؟ ُرمألا سيل اليل الإ نوهقفيال اوناك لبا ماغملا يف مككرشن

 تلمس

 م

 لبق نمد قال دككأتو وهبت ْنَل لهآ مك

 | كالا نوُهَفَفباَل أوناك لب ايو رك َلبَنوُلوفَيَسَف

0١ 

1 ) 
4 

 «حتفلا ماع ةكم ىلإ رفسلا دارأ نيح ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع اوُلخت ؛ةنيدملا لوح اوناك نيذلا بارعألا مهو «لبُدلاو عمبشأو ملأ ةنيهجمو ةنيزُمو رافغ :بارعأ مه (1)

 ./يبطرقلا ريسفت/ .تلزتف «لغشلاب اوتعاو هنع اوقاف ءأبرح ديرثال هنأ سانلا ميل «يذَلا هعم فاسو ةَرْمُعب وحأو «شيرق نم ًارذَح هعم اوجرخيل مهّرفنتسا ناك نأ دعب

 هللا َعياب ثقف هللا ليبس يف ُهَفيس ّلَس ْنَم» :هلْيع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع متاح يبأ نبا ىور ٠١ :ةيآلا
 /85/5١ج ريثك نبا/ .ةئام ةرشع سمخ :لاق ؟ناّوْضَرلا ةعيب اودهش نيذلا ناك ك5 :بيسملا نب ديعسل تلق ةداتق ثيدح نم يراخبلا ىور ١١ :ةيآلا



 نيذلا 4 بارعألا نم نيِفلَخُملل نإ : له

 د . يلو موق ىلإ نوَعْدْعَسط ةبييدحلا نعال
 لش حج 1| ف تكابر ينكر[ ف ني عقار لاقإ ةفيح وسب مه «ويدش أب
 رتيزس د دأ وأ وَمَا َنَّلحشنل ل «ىضم ايف ةيآلا هذه أرقن انك دقل هللاو :دحت

 3 007 هلأ مُكَقَوب أوم ط نإ نوم | 0س 5 لاتق ىلإ ركيوبأ اناعد ىتح مُه نم ٌملعن الف

 رو مر َّي و وأ ْمُهَتوُلتاقَتل مه مهْنَأ انملعف «ةفينح ينب

 ك0 انةعْؤتِزمْدِمدَمكَداك اولوتتنِإو الف ,مهّداهج مكل عرش ينعي «نوُمِلسُي

 قا 02و رع 2 10 ل رس م 7 ميملع ٌةَّرضْتلا مكلو مييلع ًارمتسم كلذ لازي

 جوحٍضيرَم ىلعالو جرح جرعال |ىلعال احح صعالاكع 017 ل لاق الم كدب ولحد نول
 م اه نمي ِت ظ دج هلو سوو هلأ عِطبنَمَو يف اورفنتو اونيجتست «اوعيطت نإفإ .رايتخاب
 2 ع سس م مع سر هللا ْمُكَتْويإل هيف هيف مكيلع يذلا اوُدؤتو داهجلا

 نَعَمْ 8 سور دق # 7 اَميآاباَدَحُدَبّرَحي َلوَئَيْنَمَو كرجل «لبق نم مكيلوت ام اًوُلّونت نإو ًانسح أرجأ

 2 رسس حو مفلختف مُكيُِد ثيح ةّييدحلا مز ينعي
 ميول فام مِلََفَو وَرَجَّسلا تك كلَ وعيابي دِإَيِمْؤَمْل يف ٌرانعألا ركذ مث .يأبنأ ًاباذع مكُيذُي ٍ

 2 د كَ اال ىلع نمي :لاقف ءداهجلا كرت
 سد ةرر ولع جرجس 2 «جَرَخ جّرغألا ىلعالو ٌجَرَح ىمعألا
 دعو 3 29 اميكحَررَعدَممكوأ اهوذخاي 251 منإال : يأ .ةدحاو لجرل ضرعت ةفا :جَرَعلا]

 سم هه يد 7 َلَكَكَت 0 سا لعالو# [داهجلا نع فّلختلا يف مهلع

 انك لجعف اهةودخات ة ةريكح منَ اماَّيَأ ”ضرم هيلع أرطي يذلا «جَرَح .ضيرملا

 كَبِدَهَسَو َنيِِمومْْأََياَ َنْوَكَسِلَو كنعان يوّذب قحلم هضرم لاح يف وهف «لوزي م
 ملمس 5 هللا عطي نموإ» .ًاربي ىتح ةمزاللا راذعألا

 وع أ (-) امفتئسُم 2

 ا را زامعألا اهتمت نم يرجت ٍتاتج ُهّلْخدُي ةلوسرو

 , ةلذملاب اينُدلا يف 4أهنأ ًاباذع ُهْبَذَعُيإم شاعملا هتك كقَ )يق لس لمَ 1 . يس ل
 َ 0 ارِضاكوَو وديا ثرسل اول نع هللا ّيِضَر دقلإ» ١: راثلاب ةرخآلا ينو

 ه2 هم ريخُي «ةرجشلا تحت كنوُعياَبُي ذإ نينمؤملا
 9 اليد أ ةَّمسِل دج نأَو لبق نم ٌتَلَحَدَه ل كلل اوُعَياِب نيذلا نينمؤملا نع ُهاضر نع ىلاعت

 ضرأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 0 رهو] ةرْمَس تناكو ةرجشلا تحت ةيييدحلا

 ًاحفف مُهباثأو مهلعإ» ةنينأمطلا يهو (ةنيكسلا لزنفإ» ةعاطلاو عمسلاو ءافّولاو قدصلا نم مهبوُلُق ينام َملَعْفط ء[علطلا رجش نم عون
 لّصحامو «ةرخآلاو ايندلا يف ةعفرلاو رصنلاو ٌرعلا نم كلذب لصحامو مهئادعأ نيبو مهنيب حلصلا نم مهيديأ ىلع لجو ّرع هللا ىرجأام وهو 4ًابيرق

 هللا مكدعوإل : "306 «ًايكح ًازيزع هللا ناكو اهنوذخأي ةريثك مناغموإو : 19 :ىلاعت لاق اذهو ءدالبلا رئاس حتف مث ةكم حتفو ربيخ حيتف نم

 ٍساثلا يِديأ ٌفكوإلا ةييدحلا حلص لبق نمو] ربيخو ةكم تف ينعي 4 هذه مكل لجعفإو مويلا ىلإ مئاغملا عيمج يه «اموذخأت ةريثك مناغم

 مهرصانو مهظفاح ىلاعت هللا نإف ,كلذب نوربتعي «نينمؤملل ةيآ نوكتلوإ «ةبراخا نم مكل هورمضأ مؤادعأ ناك امم وس مكلني م #« مكدع

 هرمأل م دايقنا ببسب «أرقتسم ًاطاَرِص مكيردبيوإ» ءرومألا بقاوعب ملاعلا هنأ مهب اذه هللا عينصب اوملعيلو مهددع ةلق عم مهئادعأ رئاس ىلع

 اونوكت مل ًانيعَمو رخآ ًاحتقو ىرخأ ةمينغو أريدق ءيش لك ىلع لل ناكو هب هللا طاحأ دق ايلع اوردقت م ىرخأو) : 7١ هتعاط مكعابتاو

 اَوَلَول اورفك نيذلا ْمُكلَئاق ولو )> :17 نوبستيال ثيح نم نيقتملا قزري ىلاعت هّنإف ؛مكل اهب طاحأو مكيلع هللا اهرسي دق ابيلع نوردقت
 ًاَزاف رفكلا شيج  مزهنالو مهيلع نينمؤملاو ُهَّلوسر هللا ّرصنل نوكرشملا مهّرجان ول هنأ ىلاعت هنم ةراشب هذه «ًاريصنالو اَيلو نودجيال مث رابذألا

 هللا ٍةئسل كجت نلوإ» هقلخ يف هتداعو هللا ةئس هذه لبق نم ْثَلَح دق يتلا هللا ةنس :377 هلل نوُبراحي مهنأل ؛ًاريصنالو ًاّيلو نودجيال ًاربدم

 .[نيقتملل هرصن يف :يأ] 4ًليولبت
 لوسر ىلإ انرثف لاق «سدقلا حور لزن ةَعِيَبلا َةَعْيَبلا !ساثلا اهّيأ : هلْ هللا لوسر يدانم ىدان ْذِإ نولئاق نحن انيب :لاق هيبأ نع ةملس نب سايإ نع متاح يبأ نبا ىور ١م :ةيآلا

 .ىرخألا ىلع هيدي ىدحلي نافع نب ناهعل هيَ هللا لوسر عيابف :لاق «ةرجشلا تحت كنوعيابُي ذإن ينم ٌوملانعهْللا يبضر دقلإ» :هللا لوق كلذف «هانعيابف هةَرُمَس ةرجش تحت وهو هيي هللا

3 

3 
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 مكع َيديأ فك يذلا 34 0
 0 ٍِي وهو غلا كسا عال

 ىلع ىلاعت هللا نم انتم ا اذه (مهيلع ل 2 نم ناب ممتع او كنعَمهَي ل دي فك ى د اَوُهَو

 نيكرشملا يديأ ٌفك نيح نينمؤملا هدابع 5 ا 0
 يديأ كو هِءوُسب مهيلإ اُّنصي ملف مهنع هش 0 ظ001 فظَأنَأدَعَب
 دنع مهولتاقي ملف نيكرشملا نع نيسؤملا اس عر اسس حرص مس ةءضص ام ىو ا سم

 «نيقيرفلا نم ًالك ناص لب مارحلا دجسملا در رمادا عطس سرا يذلا

 ةيفاعو نينمؤملل ةريخ هيف ًاحلص مهنيب دجوُأو الغ كاف نم ٌلاَجرالَو 1 مو
 تلنمؤم ء لو نونمؤم ل ولو ملجي ْن قم

 نولمعت امب هللا ناكوؤ» «ةرخآلاو ايندلا. 5 لم 2 57 عع وع 2 عبدا

 وكرشم «اورفك نيذلا م مهل : ١5 4ًاريصب ملِع ر يغب 00 دوئطقنأ هوملعت

 ٍدجسملا نع موُدَصول مهلا نّمو شيرق 23

 00 ًَس

 سفن يف هلهأ متنأو هب قحأ م متنأو 4 مارحلا 3-2000 -ِ
 2 صم ع ساس روج ع + سادس ىو ح» م 00

 «هلجم غلي نأ ًافوكعم يذهاوإط سألا و 2 © اميل اًباَدَع مهنِمأورقك
 نم اذهو ءهلحم ىلإ لصي نأ يدها اوُدَّصو ْ

 .ةنَدَب نيعبس يذلا ناكو ءمهدانعو مهغب هننيكحسم هللا ]زئأف ديل ١ َةَمَحَدَي 1 ولف وي 6 2707 ه- ك1 هر ساس هه م هو ل مى

 «تانمؤم ءاسنو ثونمؤم ٌلاجر الولوزل ١ هس 0 معسكر جري ص سرس ل 2 1

 ىلع ةفيخ مهنم هناميإ متكي نت مهرهظأ نيب 0 ِولوُسَر َلَع

 ثنونمؤم مهئانفأ نيب نكلو مه ءارضخ ًِ همر وع را منيف ميلعماطنم اكل مهدت ممهضأ )ايون ليَ نكوَهَلمَو قصتك

 لاق اذهلو «لاتقلا ةلاح مهئوفرعتال تانمؤمو َدِحَسَمْلاَنْلَحَرَتل يحل اباد أ هلوُس سو كل ََفَرَصَرَكَ ص 2و 00000

 مكييصُتَف مهوؤطت نأ مهوملعت ملإ» :ىلاعت
 َلَجدُيل ملع ريغبإ ةمارغو منِإ (ةرعم مهن
 نيب نم ّصلخيل «ءاضي نم هعمحر يف هللا
 ىلإ مهنم ٌريثك عجريلو نينمؤملا مهرهظأ

 4 مس ب عم ير اس يعم لاس | هم وم عسر 0

 نارصممو وءر نيفلح تينماء هلل 86 نإمارحلا

 َىحفأ رعب جب < سس

 الذ نو نِوَلَصجفأ رماعت ملام ملعف مرو خال

0 

 نم ٌرافكلا ري ول 4اوُلّيزت ولإ» ,مالسالا ٍنيِدَوْئَدُهْلايلوْسَرَلَسرا ع 0 0 3 0 ءام هل لَم ردنحج لس هي رك حب 3
 نيذلا انبذعلو» مهرهظأ نيب نيذلا نينمؤملا مسس هيض سدر 2 وع لاس ص

 ميملع عانطل سل كاهنأ ًاباذع مهنم اورفك © اًديهَّس هَ قكَوديَب ءمرهظيلَق |
 الج 3+ ١5 ًاعيرذ ًالنق مهوُمُتلتَقَلَ 014

 4ةّيليهاجلا َةّيمح ةيمحلا ُمبولق يف اورفك

 نب دمحم :اوبتكو] هللا لوسر دمحم هيلع ىضقام اذه :اوبتكي نأ وأو [ةقيثولا ة ةحفص لوأ ِف] («ميحرلا نمحرلا هلللا مسيل اوبتكي نأ اَوبَأ نيح كلذو

 هللا لوسر دمحم هلللا الإ هلإ ال ةملك يهو «ىوقتلا ةملك مهمزلأو» ةنينامطلا «نينم وم ا ىلعو هلوسر ىلع ةتنيكس ُهَّللا لزنأفإ» ]هللا دبع

 دقلإل : 9 رشلا قحتسي نمت ريخلا قحتسي نم ميلع وه «يلع ءيش ٌلكب هللا ناكوإل ءابنع نوكرشملا ربكتساو «اهلهأو اهب قحأ اوُناكوإل
 ةيضق نم عقوام عقو املف فذ «تيبلاب فاطو ةكم لخد هلأ مانا يف ىأر دق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هل لوسر ناك 4 قحاب اًيْؤَرلا ةّلوسر هللا قدص

 «لب» :لاق ؟هب فوطنو ٌتيبلا يتأنس ان انربخت ملفأ :لاقف هللا لوسر رمع لأس ىتح «كلذب هباحصأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو «حلصلا

 ًءاش نإ مارحلا دجسملا َناخدتلإ» «(هب فّوطمو هيتا كّنِإف» :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق ءال :لاق ؟«اذه َكَماع هيتأت كّنَأ كّتريخأفأ

 [جحلاو ةرْمُعلا نم للحتلل :يأ] 4نيرّصقمو مكسوؤر نيقلحمإ» مكلوخد لاح يف 4نينمآإل [ءاش دقو] هديكوتو ربخلا قيقحتل اذه هلا
 نم َلَعجفإ» ةيبيدحلا ماع ةكم نع مكفرص يف ةحلصملا نم «اوملعت ملام ملعف» .نيمألا دلبلا يف مهرارقتسا لاح يف دحأ نم «نوفاحتالإ
 [ةحيحصلا ةديقعلاو] حاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب «قحلا نيدو ىَدلاب ُةلوسر ٍلسرأ يذلا وه :58 حلصلا وهو يرق ًاحتف كلذ نوُد

 .ىلاعتو هناحبس ٌةٌريصان وهو ٌهلوسر هنأ 4ًأاديهش هللاب ىفكوإ» ضرألا لهأ رئاس نم نايدألا عيمج ىلع 4هّلك نيّدلا ىلع ُهَرِهظُيِلط

 ب ميعنتلا لبج لبق نم حالسلاب ةكم لهأ نم ًالجر نونامت هباحصأو هَ هللا لوسر ىلع طبه ةيبيدحلا موي ناك ال :لاق كلام نب سنأ نع يذمرتلاو دواد وبأو ملسم ىور 74 :ةيآلا



 هلاو هيلع هللا ىلص دمحم نع ىلاعت ربخُي : 4
 :ىلاعت لاقف ٌكَّشالب ًاقح ُهلوسر هنأ ملسو
 وهو ربخو ًادتبم اذه كولا لوسر دمحم

 ءانثلاب ىّنن مث « ليمج يفصو لك ىلع لمتشم
 ىلع ٌءاَدْشَأ هعم نيذلاو» :لاقف هباحصأ ىلع

 نأ نينمؤملا ةفص هذه « مهنيي ءامحر ٍرافكلا

 ًايحر رافكلا ىلع ًاديدش مهُدحأ نوكي

 ًالضف نوغتيي ًاذجسس ًاعكُر مهارتإ» ءرايخألاب
 لمعلا ةرثكب مهفصو 4أناوضرو هللا َنِم
 مهفصوو «لامعألا ريخ يهو ةالصلا ةرثكو
 يف ْمُهايِس .لجو رع هلل اهيف صالخإلاب
 ٌتمسلا ينعي «دوجسلا رثأ نب مسههوجُو
 يف مهّلثَم كلذإ» عضاوتلاو عوشخلاو ّنسحلا
 جرخأ عزرك ليجنإلا يف مهّلدَمو ةاروتلا
 دش 4ُةَرْزاف هحتارف «ةأطَص

 ط ىّوتسافإ» لاطو بش «ظافتسافإ»
 كم عرزلاف] «عاَز ٌرْزلا ب ُبِحجُْعي هقوس

 لوسر باحصأ كلذكو [هباحصأ ٌءطشلاو
 ُهوُدْيَأو ُةورزأ ملسو هلاو هيلع هللا ص هللا
 . عرزلا عم ع ءطشلاك هعم | مهف «ةورصنو

 اذه هللا لعف :يأ] 4راقكلا م مهب ظيغيل»

 هباحصأو ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم
 عزتنا ةيآلا هذه سو [رافكلا مهب ظيغيل
 ةباحصلا نوُضِغبي نيذلا ريفكت كلام مامإلا

 هظاغ نمو ؛مهنوظيغي مهّنأل ؛مهنع هللا يضر
 ةفئاط هقفاوو ةيآلا هذهل رفاك وهف ةباحصلا

 اوُلِمعو اونمآ نيذلا هللا َدَعَوِط .ءاملعلا نم
 سنجلا نايبل هذه ْنِم «مهنم ٍتاحلاصلا

 اقزرو ًاليزج ًابارث «يظع ًارجأو ٌةرفغمإ»
 - سلا ٠ 7 نإ كا 2

 .لدبيالو ُتلَخيال قفدصو قح هللا دعوو ءامعرك

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب نوُلِماُي ايف نينمؤملا ىلاعت هل هلا اب بدأ ٌبادآ هذه 4وِلوسرو هللا يدي نيب اوُمّدقتال اوُنمآ نيذلا اهيأايإ» : ١

 مومع يف لدي ىتح ءرومألا عيمج يف هل اعبت اوُوك لب لبق هيدي نيب ءايشألا يف اوعرسُال :يأ ؛ماظعالاو ليجبتلاو مارتحالاو ريقوتلا نم ملسو
 مل نإف» :لاق ىللا باتكب :لاق ؟(مكحت مي) :نيهلا ىلإ هثعب نيح ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاق ثيح ذاعم ثيدح يعرشلا بدألا اذه

 َقفو يذلا هلل ٌدمحلا» :لاقو هردص يف برضف «يِبأَر ٌدبتجأ :لاق ؟«دجت ل نإف» :لاق ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّئسب :لاق ؟(دحت

 « عي هللا نإ هب مرمأ ايف شلل اوُقتاوإو .هجام نياو دوادوبأو دمحأ هاور .«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر

 يدي َنيب مهئاوصأ نونمؤملا عفريال نأ ٍناث بدأ اذه #يبنلا ِتْوَص قوف مكتاوصأ اوُعْفرتال اونمآ نيذلا اهّيأاي :” مكتاّينب «ملعإ مكلاوقأل

 نع مانيب امّنِإ «نوُرُعشتال مشنأو مكلامعأ طبحت نأ ٍضعبل مكيضعب رهجك لوقلاب ُهل اورهجتالوإ» .هتوص قوف ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 دنع مهتاوصأ نوُضغي نيذلا َنإإظ :" يرديال وهو هبضغأ نم لمع طبحيف هبضغل هللا بضغيف «كلذ نم بضغي نأ ةيشخ هدنع توصلا عفر

 نم َكنوُداَنُي نيذلا نإ :4 «مظع ٌرجأو ٌةرفغم مه ًالحمو ًالهأ اهلعجو اهل اهصّاخأ (ىوقتلل مُهَبولق هللا حتما نيذلا كئلوأ للا لوسر

 :لاقو «بارعألا فالجأ عنصي اك هئاسن تويب ءارو نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنودانُي نيذلا ىلاعت هللا مذ (نوُلِقْعيال مهرثكأ ِتاَرْجَحلا ءارَو

 .«نولقعيال مهتكأ)

00 530 

 انني ايأتَب 9 ماع هَنكَنِ

 ا م نا

 تاو

 2 رس را هلت # 2221 طع وسءسو عساس ل 0#
 كيرالا عادته نيذلاو هللا لوس هرم

 َمُهاَمِي اًميِساَنوْصِروَ هّللَنَم الصف َنوُحَسيباَد جس احر ك0 مهر
 وعر رار اخ ع وو و رت سس

 رووا لم كد دوسري هدوم ف

 ىوَتَس ومس ظَْطَتْساَرواَقمَطَس ةطَس حرخأ جركل لاف
 َندلأأَ حور افلام ويظل اور ب حضي هوس لَ 2224 0س هو

 ادع ارادت يدا حوش
 1 0 م كا

 ةيفزلا نقلا هللاو سل
 هوَ 7 او هلوسرو هلأ يلي نيب اوم لعن ال أوت اوما سن أَي 1

 كا

 مكح وع كح يسر هج ل وقلب ور هج الو يبا توصف
 د يأ ريهام سس ولع حد 06 هر أ ع

 ذلانإ او تورعْس النو و كللمَعَأ طب 2 نأ ضحَبل

 م  آ ص

 هت

 اس
3 

3 
53 

0-0 
5-1 3 

 ع
 اَنَحتمأَندْلأَكِيلْوهَمأِلوسَرَدنِع مه أنوي 0
 09 رج 2 2 ود اك م مول ع

 ردْلأَنِإ (ي) ميظعرجأو ةرفعمم هل ئوقتلل بولق
 و مم و

 توُلَقَعَياَل 201

 هام

3 

5 

 ع 3

3 5 0 2 

 تاّرجحلا ةروس ريسفت



 وفعل اوما دلل حقب
 ًاونيَضِإَبب وساد ءآَج نماء نَا املي( عبي
 قم كو در فكاوملعأَو 9 يردن قاما بو هات ل
 ومر 2200 522010
 5000 أ َداَيَصِْلاَوَقوُشلاَوَرفْكل
 نانا )كك َعأَوَةَمَصومأ تالف

2006 

 مهن دحإ تعب نايات وخاض ةأوَتتف نيم هدم م

 ا

 تيِليسفملا ثمل لدعلاييأوسيرمأ
 كيل 000 2 2 022 ماو ص سب

 هلل وفَتأو كي وحأ نيب أو حِلِصأف هوس ومؤمن
 2 نوعجع عام عم نإ ف اس سس م رو سل 2 ا رجا دس 2 0

 مو نيمو رحال أوم اء نذل اما دوم
 0 _ ممر مو ص21

 اخ هداك 0 أَ

 كلذ يف بدألا ىلإ ىلاعت مهدشرأ مث : ©

 لإ جرحت ىتح اوُرَبص مهنأ ولوإ» :لاقف
 ةريخلا كلذ يف ممل ناكل «مهل ًاريخ ناكل
 ٌروفغ ُللاو ءةرخآلاو ايندلا يف ةحلصملاو

 ربخ يف تبشتلاب ىلاعت رمأي :5 4«محر

 يف نوكيف هلوقب مكحي الكل هل طاتحيل قيمافلا
 رع هللا ىبن دقو «ًاعطخُم وأ ًابذاك رمأألا سفن

 اييأايإط نيدسفملا ليبس عابتا نع لجو
 نأ اوُنّيبتف ابنب ٌقساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا

 متلعفام ىلع اوُحِبصتف ٍةَلاهجب ًاموق اوّبيصت
 لوسر مكيف نأ وملغاو» 7 4نيمدان

 اوُداقناو هعم اوُبدأتو ُوُرَقوو ُهوُمظَعَف ول
 مكيلع قفشأو مكحلاصمب ملعأ هّنإف هرمأل

 «مكسفنأل مكيأر نم مأ مكيف هيرو مكنم
 ول 4م رمألا نم ريثك يف مكعيطُي ولإل
 ىلإ كلذ ىّدأأل هنوراتختام عيمج يف مكعاطأ

 مك َبََّح هللا هللا نكلوو» (مكجرَحو مكِيَتَع

 مكيولق يف ُهََسح 4مكبولق يف ُةتيزو ناميإلا
 رفكلا مكيلإ ةركوإ» «مكسوفن ىلإ ةَيحو
 بونذلا مكيلإ ضعبو 4نايصعلاو َقوُسُقلاو
 لامكل جيردت اذهو « يصاعملا عيمجو رئابكلاو

 دق نيذلا «4نوُدشارلا م مه كترأ» ةمعنلا

 هللا َنِم ًالضفإل 08 مهّدشَر هلا ٍمهاتا

 وه هومكحنم يذلا ءاطعلا اذه «ةمغنو

 ةللاوإل مكل هندل نم ةمعنو مكيلع هنم ٌلضف
 حصص ( هس < و أ 008 03 37

 نمت ةيادهلا قحتسي نم ملع «متكح ملع 00 ودعم

 هلاعفأو هلاوقأ قف مكح «ةياوغلا قحتسي 0 اقام كيلو تَلومونكيإلاَدَع 5

 حالصإلاب ىلاعت هللا رمأي :8 هردقو هعرشو ١

 :ضعب ىلع ميضعب نيتيغابلا نيتيفلا نيب . 01

 ناميالا نع جرخيال هّنَأ ىلع ةريغو يراخبلا لدتسا اذبو «لاتتقالا عم نينمؤم مهامسف 4 امهنيب اوُحِلصأف اوُلَسقا نينمؤملا ني ناتفئاط نإو»

 ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اوَُتاقف ىرخألا ىلع اَمُهادحإ ْتَعَب نإفإب .مهوحنو ةلزتعملا نم مهعبات نمو جراوخ ا هلوقي اك ال « ءُتَمظَع نإو ةيصعملاب

 «اوطيسقأو لواعلاب امهنيب اوُحِلصأفإط [ٌّقحلا ىلإ تعجر :يأ] «تعاف نإفإ «هعيطُتو ٌّقحلل عمستو هلوسرو هللا رمأ ىلإ عجرت تح هللا رمأ

 نيّدلا يف ةوخإ ٌعيمجلا «ةرخإ نونمؤملا امتإإ» : ٠ «نيطسقملا بجي هللا نإ «لدعلا وهو طسقلاب ضعبل مهّضعب باصأ ايف امهنيب اوُلدعا

 اوقتاو» نيلفملا «مكيّوخأ نيب ؛ اوُحِلصآفإ ٠ ءحيحصلا يف ثيدحلاو «هملظيال ملسملا وخأ ملسملا» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 نأ ىَسع موق نمي موق ٌرْحْسيال اونما نيذلا اهيأايإط ١ هاقتا نمل ىلاعت هنم ةمحرلل ٌقيقحت اذهو «نومحْرت مكلعلإ» كرومأ عيمج يف هلل

 هللا دنع ًاردق ّمظعأ ُرَفَمحْملا نوكي دق ِهّنِإَف مارح اذهو مهب ءازهتسالاو مهراقتحا وهو ,سانلاب ةيرخسلا نع ىلاعت هللا ىبي «مهنم | ًاريخ اونوكي

 ءءاسنلا يهني فطعو لاجرلا يبن ىلع صنف نيم ًاريخ نكي ْنأ ىَسع ِءاَسِن نم ٌءاَسنالول هل ٍرِقتحلا ةنم رخاسلا نم هيلإ ّبحأو ىلاعت

 مالا سئبإ» ءاهغامسم صخشلا ٌءوُسَي يتلا باقلألاب اوُعادتال 4« باقلألاب و زياتالو» [بيعلا :ٌرمّللاو «ساقلا اوُرملتال «مكَسفنأ او ٌزملتالوإ»

 .«نوملاظلا مه كتلوأف ٌبتي مل نمو [هتبوتو همالسإ دعب :يأ] «ناميإلا دعبل باقلألاب زبانتلا ةفصلا سكي «ٌقوُسفلا

 نبا/ .مهملع مك َرفظأ ْن نأ دعب نم ةكم نطَيي مهنع ْمكَيِديأو مكنع مُهَيِديَأ فك يذلا وهف :ةيآلا هذه تلزنو ,مهنع اًمَهف :نافع لاق ءاوُدخأف «مهملع اَعَدف هلع هللا لوسر ةَّرغ نوديري ت

 /157/4ج ريثك
 ىت.دواد وبأ ةاورو «(ةوبنلا نم ًازج نيرشعو ةسمخ نم ٌعزج داصتقالاو حلاصلا تمسلاو حالصلاو ىدهلا ْنإ» :لاق هِي يبنلا نع سابع نبا نع دمحأ مامالا ىور :اوب :ةيآلا



 نم ًاريثك اوُبتجا اونمآ نيذلا اهُيأايط : ١7

 ةمهتلا نع نينمؤملا ىلاعت ىبني #َنظلا
 ضعب َنإإ» ساّنتلاو براقألاو لهألل نّوختلاو
 لاق «ًاطايتحا هنم ٌريثك ُبئَتجُيَف 4متثإ ّنظلا
 مكاّيإ» :ملسو هلاو هيلع هللا للص هللا لوسر

 ء«(ثيدحلا ٌبذكأ ّنظلا نإف ٌّنففلاو
 ًاضعب مكضعب ىلع 4 ل اوسسجتالوإ»

 لاق ءريخلا يف ُسّسحتلاو ّرشلا يف ُسّسجتلاو

 نم اوسّسحتف اوُبهذاإ» :هينبل بوقعي
 ىبن «ًأضعب مكّضعب ٌبتغيالوإ» تسوي
 هيلع هللا لص اهرسف دقو «ةبيغلا نع ىلاعت

 :دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ملسو هلاو
 نأ مدحأ ٌبحُيأل «ُةّركي امب كاأ كل ركذ

 ديدشلا ميرحتلل اذه ؟ 4/أتيم هيخأ محل لأي

 َنِم مخللا ناسنإلا لكاب .ىلاعتو كرابت اهبمش
 ًاعبط اذه نوهركت ع 4(ُةوُمتْهركف» ءِتِيَلا

 تا ل قف ها ل مل لقد تال متكعل
 لم ر#

 نسا ال اس حرس 0 هال جس ساه 6 رجس رس سس

 فايق ضتب كأم امدتحأ اماني
 وع 2-هل 3-6 0

 2 7 2 م حس 0 الا 1

 0 5 دس 00006 كيوم تال

 قكنْلعَجو ف َقنأَوِركدنِمْوقلَحَنِإْس انامل 00 حن ا
 2 .كلوأ يمول لفاتماء باردا تاق # () ربح بم عد هنأ 0 خسرت

 طص

 كافي يش ف نيللي 1
 7 00 0 ا ا _ 9 ل

 8 ْمحَدومَحملأَنَكعَط مكلمعأ ني ليال ُملوُسَرَو
 رولا هس 10 > ره 2ص لس سي

 اوباتريمل مث لو سرو هللاياونمأ نيد تمول نم ٌّدشأ هتبوقع ْنإف ؛ًاعرش كاذ اوُهركاف
 مه 1 37 1 تسمى فن ومَا هه و هنع ماهنو هب مرمأ اهف كلا | اوُقَئاو .اذه

 مرر و من ا يلا / نم ىلع 4ٌباَوت هللا َنِإإ» ءٌةوشحخاو هوُبقارف
 ةللأو مكحِيِدبَمَسأ توملمتأ لق 0 توفددَصلا هيلع دمتعاو هيلإ عجر نمي 4محرإل بانت

 ريغ لس ري هع وه مد 201000 ركذ نم م انقلخ انإ سائلا اهيأايإ» : ١٠١١
 ميلع ءىش لكي هلو ضر اقام ِتَومَّسلَايف امملعي 4ًابوغش م انلعجوو» ءاوحو مدا او « ىتنأو

 لو كنغر لت م ع 2 م 4 / ربكأ يهو] «لئابقوإ» «لئابقلا نم معأ يهو
 -ِ ا دنع أ نإ اوفّراعتلا» [رئاشعلا ونمت ال لق أاوملسأ نأ كِيلَع نونمي (09)

 رم روعجب < اس جوع د 2 + حره اساس ع د ءعَي هلل مكمركأ نإ اوُفَر م [رت نم

 2 نإ 99 نيود 55 نإ دال هده نأ ءاوس ءاوحو مدآ نم سانلا عيمجف يو اقتا

 ريقحج ب ريا حماس مو 4 خصم لال 26 ل هم وك هلل ى 5 ا ةعاط يف نوُلّضافتي امنا «فرشلا يف
 ةفاع بروم هل اواو توصلت نإ ملسو هلاو هيلع هللا لص هلوسر ةعباتمو
 5 «ثارعألا ٍتلاقإ» ١: 4 «ريبخ ملع هللا

 لوسر ىلع اومدق ةميزخ نب دسأ ينب نم مهو]

 انملسأ اوُلوق نكلو اوُممؤت مل لق انمآإ» :اولأق دعب مهمولق يف نامإلا نكمتي ملو ناميإلا مهسفنأل اوعا [ٍبْذَب ٍةنس يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 يِبَسلاَو ٍلتقلا فوخ انملستسا «انملسأ اوُلوُق نكلوإ» [رَسلا يف نينمؤم اونوكي ملو نيتّداهشلا اورهظأ مهنأل) «مكبولق 3 ناجيإلا ٍٍلْخْدَي الو
 نإفز «ًائيش مكلامعأ نم , مكشليال هّلوسرو هللا اوُعيِطت نإوإب :ىلاعت لاق مث ءٌدعب نامبإلا ةقيقح ىلإ اوُنِصت مل «مكبرلق يف ُنايإلا ٍلْحْدَي انو

 هللاب اونمآ نيذلاو» ُلَمْكلا «نونمؤملا امّنإإَل ١5: َبانأو هيلإ بات نمل «محر ٌز ٌروفغ هللا نإ اعيش كر وجأ نم مكصقنيال [ناميإلا اوصلخت

 مهسفنأو , مهاومأب. اوُدَهاجوإل :هناحبس لاق اذهلو [ملاصلا لمعلاو داهجلاب كلذ اوُقَمحو] قيدصتلا ىلع او لب ءاوكشي م «اوُباتري مل مث هلوسرو
 هللا نولعتأ : نق : ١5 نونمؤم مهنإ مهوق ف «نوقداصلا م مُه كئلوأإ هناوضرو هللا ةعاط يف مهَبهُمو مهلاومأ اوُلَذَ هلا ليبس يف

 ءيش لكب ةللاوإج ءامسلا ينالو ضرألا يف ةّرذ لاقثم هيلع ىَمخيال «ضرألا يفامو ٍتاومسلا ينام ملعي ةللاوإ مرئامض يف امب هنوربختأ «مكييدب
 ّلع اوُنْمَتال لق :مهلع ىلاعت هللا ٌدرف ءمهمالسإب نوني نيذلا بارعألا ىنعي « !؟4اوُملسأ ْنأ كيلع نويل : ١17 :ىلاعت لاق مث .«ملع
 «كلذ ماوعد يف (نيقداص مك نإ ٍناميالل َماَدَه نأ مكيلع ني هللا لي» ؛هيف مكيلع ها هللو مكيلع دوعي امّنِإ كلذ عفن نإف. «مكمالسإ

 «كّلتاَعُت لو ٌبرعلا كثلتاقو اًنملسأ هللا لوسراي :اولاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لل دسأ ونب تءاج :لاق سابع نبا نع رازبلا ىور

 .ةيآلا هذه تلزنو «(مهتنسلأ ىلع قطني ناطيشلا ْنإو «ٌليلق مُهّهقف ْنِإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 هللا يضر ةباحصلا اوأر اذإ اوناك ىراصتتلا ْنأ ينغلب :هنع هللا يضر كلام لاقو .مهيدهو مهِتْمَس يف هوبجعأ مههلإ رظن ْنَم لكف «مهلامعأ تنسو مهنا تصلخ مهنع هللا يض خر ةباحصلاف تح

 - هون دقو هَ هللا لوسر باحصأ اهلضفأو اهمظعأو «ةمدقتملا بتكلا يف ةمظعم ةمألا هذه ْنإف «كلذ يف اوقدصو . انغلب ايف نييراوحملا نم ٌريخ ءالٌوه هللاو :نولوقي ماشلا اوحتف نيذلا مهنع



 يزل ايمشَرلا وللا هو ل
 ْمُهْنوُرِرُم مهبل ال !ٍديِجَمْلاِن اَنعَلاَوَق

 َكَد يار اكراَنَنياَد ٍل(ْي) تي
 دك( يسرا فكانت ديب

 جِِرّمِرمَأَفمهَف مه 1 2 اويَدُك لب ل ظيفح

 ادع همم ره

 هل اذه نورغ الاقف

9 

 77 ل تح هم و لو ل 00 رج

 اَهَتَيَوَو اَهَنيَبَق كر قو مَ امتلأ لاري 16
31 2122 

 تيران اه ددم ضالاو 0ع, جوف نم اَهاَمَو
 ماس تر - م 501

 ٍدَبعل كدر( جيت عقدا ما
 كب وياك م هم مسلمو 00 8

 2 بالا رات 9,
 رس رس جرس هل ده أ هلل رج

 هج رلل َكِندكَنتَم هدب باحد هد
 نو نوعووداَمَو )دوو يرلا بحَضأَو جوت
 70 كيال اب صحو () ٍطَو
 02) ٍدبِدَجقلَحْنَمِْيبَل ِفرُهلبَِوألاَقَْسْلاانبسعأ 9
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 1 ٠ قلاع ةروس ريسفت :

 هذه ىلع مالكلا انفلاسأ دق «قإل ١:

 ٍنارقلاوإ» ةرقبلا ةروس لوأ يف فورحلا
 ماسقإلاو ءمَسَقلا واو يه واولا] «ٍديغا
 [هلحم ولعو هردق فرش ىلع ةيبنت هيف نارقلاب

 هيتايالإ» يذلا مظعلا مركلا (ديجلا

 نم ليزنت هقلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا
 مسقلا دعب مالكلا نومضمو ديم ميكح
 :" هقيقحتو هريرقتو داعملا تابثإو ةوبنلا تابثإ

 اوبَجعت «مهنم ٌرذنم مهءاج نأ اوُبجع لب
 لاقفإل رشبلا نم مهلإ لوسر لإسرإ قرع

 سيل اذهو *بيجع ءيشأ اذه نورفاكلا

 ةكئالملا نم يفطصي ىلاعت هللا ْنِإف ءبيجعب

 بات اتكو انتياذيأإل 8 ساتلا نمو ًالسمر
 مهداعبتسال اذه نولوقي :؟ديعب ٌعجر كلذ
 انيِلب نأ دعب عوجرلا نكمي فيك :يأ هعوقول
 :4 :مهيلع ًاّدر ىلاعت هللا لاق !؟ًابارت انرصو
 نم لكأتام «ضرألا صُقَتام اًنْمِلَع دقإل
 انيلع ىفخيالو كلذ ملعن «ىلبلا يف مهداسجأ
 نيأ يىلإو تبهذ نيأو نادبألا تقّرفت نيأ
 ظفاح «(ظيفح ٌباتك اندنعوإب تراص

 مهف مهءاج امل ّقحلاب اوبّذك لبإ :ه كلذل
 نع جر نم لك لاح اذهو # جيرم رمأ يف
 :ججرملاو «لطاب.وهف كلذ دعب لاق امهم «ّقحلا
 اورظني ْمَلْفْأأظ :5 ركنملا سبّتلملا برطضملا
 «اهاتيزو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ
 نم ينعي «جوُرُف نم اهناموإ حيبامملاب
 ةميظعلا هتردق ىلع ىلاعت َهّبن ؛قوتفو قوقش

 اوبجعت اَمِم مظعأ وهام اهب ٌرهظأ يتلا

 نم 4 جيب جوز لك نم اهيف انتبنأوإل اهلهأب ديت القل لابحلا يهو «يساور اهبف انيقلأوإ اهانعسو اهانْدَدَم ضرألاوإل :1/ هعوقول نيدعبتسم
 رع هللا ىلإ عاججر ,عضاخخ دبع لكل ىركذو ةَلآلَد 4 بيم ولبع لكل ىركذو ًةرصبتإل : :4 رظنملا نسح #جيهمإ» «تابنلاو راثلاو عورزلا عيمج

 هراخدا داري يذلا ٍّبحلا وهو ٍ«وايبصخلا ٌبحو# اهوحنو نيتاسبو قئادح تانج هب انتبنأف ًاعفان 4ًاكرابم ًءام ءامسلا َنِم انلزنوإل 4 و

 هب انييحأوإ» قلخلل «(دابعلل ًاقزرإل : لل [ضعب ىلع ُهّضعب َدّضُ دق بكارتم] «ديضن ٌعلط اهإ» تاقهاش لاَوْط «ٍتاقيساب لخنلاوإط : ٠١

 ؛توملا دعب ثعبلل لام اذه 4جورخلا كلذكإل جيمب جوز لك نم تتبنأو تّرتها ءاملا اهملع انلزنأف ةدماه تناك يتلا ضرألا يهو تيم ةدلب

 «تامقنلا نم مهلبق نيبّذكملا نم مههابشأب هلحأ امب شيرق رافكل ًادّدهتم ىلاعت لوقي « حوف موق ْمُهَّلبق ْتَبَدكإ ١ قوملا هللا بحي كلذك

 4ٍديِعَو قحف َلْسَرلا بّذك لك عت ٌُموقو ٍةكيألا ُباحصأوإ» : ١ «4ٍطو ُناوخإو ُنوعرفو ٌداعوإ : ١ 4ذوُمَثو سّرلا باحصأوإ

 بّذك اك مهوسر اوُبَدك دق مهّنِإف مهباصأام مهبيصُي نأ نوبطاخما ر رديف ٍلاكتلاو باذعلا نم بيذكتلا ىلع ىلاعت هللا مهدعوأام مهيلع ٌّقحف

 نأ ىنعملاو «ديدج قلخ نم سبل يف ْمُه لب» ؟ةداعإلا نِم كلش يف مه ىبح قلخلا ٌعادتبا اًّرجعأفأ ؟4ِلَرألا قلخلاب اَنييعْفْأأل : ١6 كقاوأ

 .هنم لهسأ ةداعإلاو انزجعي مل قلخلا ءادتبا

 .تارجحلا ةروس نم ليقو ؛ مصفملا روس لّوأ يه ةروسلا هذه )١(

 ٠١/ 5/5ج ريثك نبا/ .«ليجنإلا يف مهلثموإل :لاق مث [ةاروتلا يف مهلثم كلذإل : ىلاعتو هناحبس لاق اذهلو «ةلوادتملا رابخألاو ةلزتلا بتكلا يف مهرب ىلاعتو كرابت هللا

 .”لوسر ناسل ىلعالإ (ديجلا نآرقلاو قل ُثتذخألمو «ةنس ضعبو ةنس وأ نيتس أدحاو م يلا روتتوانروتت ناك دقل :تلاق ةثراح تنب ماشه ّمُأ نع ملسمو دمحأ مامإلا ىور ق ةروس

08 



 ملعنو َناسِنإلا انقلخ دقلو : لا

 2 0 وا

 عر 2 4 و 7 9 2و 2 0

 2# الل ا نم . مدآ يبا سوفن هب رموسوتام ملعي ىلاعت
 ديعفل اهتارس يميل وة الخ ىلاعت هللا نإ :حيحصلا فو .ريشلو ردخلا

 0 ل ا
 َكِلذ 5207 09 دعمت تأ ام َكِلَد َقَحأب ِتوَمْل م هد متكلم ينعي

 دل (() ُديِسَوإس اهم توا دصولأ دورنا كلو مكس هيلإ برأ 2
 1 ديميََْمَ ا َصقكاد ََنَيَرافَعفَسك 1 ا
 1 ين يدعم 3َّلاَق 20 ٌدّصرتم «ٌديعق ٍلامثلا نع نعو ِنيمِيلا نع
 اكلك هج ف © و 26 الإ لورق نمإ» مدآ نبا (ظفليامإ» : 18

 انور

 برأ وموسم عَ ِدنَع 0 دعم اهبقري نم اهلو الإ 4 ٌديِتَع ٌبيقر ِهيِدَل

 0 ةم ” 2 ١9: ةكرحالو ًةملك َكرتيال اهّبتكي كلذل
 مدل امارس لدا# ]ريدا ادع الرع - فمك «قحلاب ٍتوملا ٌةركس تءاجوإل

 0 | ديب ٍلَدَص فتاكْنكلَو ١ كلذإل هيف يرتمت تنك يذلا نيقيلا نع كل
 78 عم هنم رِفت ٌتنك يذلا اذه 4«ديجت ُهنم تدكام

 رس رج مسي مت 1

 © يجر أمور َلوَقْلاَلَدِب © ديو ابل «صالخالو ّصاَتَمالو َديِحَتالف كءاج دق
 0 دك فكنا قل ٍروُصلا يف حِفْنوإ» ١: كحاسب لزن دقو
 ا ! برم نم وكس 5١: ةمايقلا موي ديعّرلا موي كلذ

 يي را 0 غر تح ص ثا “دع 84 05 5

 ٍظيِفَح آول !وُدعْواماَدَ )هيرميس دن «ديبشو قئاس اهعم سفن لك تءاجوإل

 اهيلع دبشي دهاشو ىلاعت هللا ىلإ اهقوسي قئاس
 اهو 107 بين كيو دمي حرم نم ٍةلفغ يف تنك دقلإ» :575 تلمع امب
 ٍِ 7 5-2 قع موو س م 2 ويلا كٌّرّصِبف كءاطغ كبنع انفشكف اذه

 © ديرما يل مَنْ ردودكم 2 ةايقا و راحأ لك ّنأل ّيوق «ديددح
 ه4 لكوملا كّلملا 4هَني رق لاقوإ : 718 ًارصبتسم

 رطحم «ٌديِبع ّيَدَلام اذهإ» مدا نبا لمعب

 4 رافك لك «متهج ران يف هئاقلإب ىملاعت هللا امهرمأ «ديهشلاو قئاسلا ىلإ باطخلا 4( لينك ٍرافك َُك منهج يف اًيِقلأإ» :؟ 4 ناصقنالو ةدايزالب

 ةقدصالو ةَّلِصالو هيف ٌربالو قوقحلا نم هيلعام يِدْؤْيال «ٍريخلل ع اَنَمإَ» :7 © لطابلاب هل ضراعم قحلل دناعم #«دينعإ» بيذكتلا ريثك

 باذعلا يف ُةاَيِقْلافل هريغ هعم دبعف هللاب ك رشأ َرَخآ اه هللا عم لعج يذلا : :70 هرمأ يف ٌرظن نمل كاش ٍبيِرُمل ّدحلل زواجتم كوم

 لباق «ٍديعب ٍلالض يفإط هيسفن ين وه «ناك نكلوإ» هتاطيش هنم ًاربتي ؛هئللضأام «ُهُئيَطْأام انيرإط ناطيشلا «ةئيرق لاقإ» :؟1 «ديدشلا

 تماقو «بتكلا تلزنأو «لسرلا ةنسلأ ىلع مكيلإ ٌثترذعأ دق «ديِعَرلاب مكيلإ ٌتمّدق دقو ٍّيَدَل اوُمِصتَعال لاقإ» :7 ٌّقحلل دناعم لطابلل

 ءدحأ بنذي ًادحأ بذعأ تسل « ديبعلل .مالظب انأاموإ» ضاق انأام ٌتيضق دق ينعي «ّيدل لوقلا ٌلٌدييام : ؟9 ٌتانّيبلاو خجلا مكيلع

 ءيش يقب له ؟«رايزم نم ل لوقتو ٍتألتما لك متهحلإ) لجو ّرع ُّبرلا «لوقن موي در هيلع ةّبحلا مايق دعب الإ ًادحأ بذعأال

 لكل نودعوتام اذهإ» :" * ةلاعال ٌعقاو هّنأل ٍديعبب كلذ سيل «ديعب ريغإ» تبّرقو تيِنْدَأ «نيقتملل ةنحلا ِتفلزأو» ١": ؟يندورت

 بلقب 4# ٍِبينُم بلقب ًءاجوول ريم يف هللا فاح نَم «بيغلاب َنمحرلا يشخ نم 0 هضقنيالف دهعلل «(ظيفحإلل بت بئات عابر «ٍِباّوأ

 ةثجلا يف نودلحي «ِدوُلُخا موي كلذإ» ةكئالملا مهيلع مّلسو للا باذع نم اوُمِلَس # مالسيإ ةثجلا «اهولخذا)» : وإذ هيدل عضاخ هيلإ ميلس

 .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وهو «ٌديِرَم انيدلو» ذالملا فانصأ نم #اهيف نوؤاشيام مهد مه ًادبأ نوتوميالف

 ملسم هاور ؛..ةعمج لك اهب بطخي ناك مللي هللا لوسر يف نم ّآلإ (ق) ٌتظفحام :تلاق نامعنلا نب ثراحلا ةنبا نعو .(ساّنلا بطخ اذإ ربنملا ىلع ةعمج موي لك اهؤرقي ناك هِيَ هللا 7



1 

 فوه اًنظِب كيف ف يتقدز قلق تستنا كي

 00 © ٍصيِي نم ْلَهِدَكْل

 اَسَقَلَح َدَمَلَو © ٌديِهَّسَوْهَو َءَمَسلَاَىَلَأَوأ لقول

 اًمَسَماَمَو ما نس فاَمُْهَسَي و يلو توكل
 َكْيَرِدْمَحبْحْعَسَوَس ,وزومياَم لع صاف( د

 نيرا بزل لق بنل لل مَ
 د ل خلال
 7-00 مس م

 ُسْرَأْلا َعَتَ موب 4 9 يل

 نووي امرأ (2) ا ردح كارمن
 © ديو احين فلاي ' فوات

000 

 «صيحم نم لَه ٍدالبلا يف اوبقتفإت ةّدق دش مهنم ٌرثكأ مهلبق نوبّذكملا ناك «ًاشطب مهنم ٌدشأ مُه ِنْرَق نم مهّلبق اتكلهأ كوإ» "5

 لهو ؟هردقو هللا ءاضق نم مهل ناك ٌرفم نم ؟«صيحم نب لق اب منأ مفطاخت اب رثكأ
 ذِ هللا باذع مهنع درو هرعمجام

 ٌرفمال ًاضيأ متنأف ؟لسرلا اوُيَذَك 14 مهءاج
 كلذ 4 نإ» "ا ص خالو 4
 08و تو د ف كل عش «دييش وهو ٌعمسلا ىّقلأ وأإ هب بل 4ّبلق هل ناك نم ةريعل ععركد

 ءايعإ نم جبل ني انت او ما تيس يف

 دمك 9 نيّدكملا ينعي «نولوقيام
 د لش رسمش :لا  عولط لبق كبر

 ىلع يجو ناك ليللا مايقو 4 لش
 ًالوح هتمأ ىلعو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا
 «دوُجسلا زابدأوإ» .ةّمألا قح يف خِسُن مش

 موي عمتساوإ» 4١: ةالصلا دعب حيبستلا

 ةحيصل :يأ] 4بيرق ٍناكم نم ٍدانملا ٍداَنُي
 موي» :4 ” [ليربج يدانملاو «ةمايقلا موي

 0 7 تا 6 تاازلا ووش 6 تاازلا ووش 10

 ميكا نشر لاو حبل
 0 ارو تلح ام () اورد تيدا
 ين ةحفنلا ينعي «قحلاب ةحبصلا نوغمسي 2( هوك َنرآَنإَو() ٌقِدِاَصَنوُدَعَواَعِإ() ارم تميم

 هيف مهرثكأ ناك يذلا ٌقحلاب يتأت يتلا روصلا 2
 ثادجألا «جورحلا م موي كلذإب نورتمي كف

 «ريصملا انيلإو تيمنو يجن نحن انإإ : قب
 هللا نأ كلذو اعاّريم مهنع ضرألا ُقَّقشت مويإ) : كف هلمعب ًالك يزاجُيف قئالخلا ريصم هيلإو هيلع نوهأ وهو ٌهديعي مث قلخلا أدبي يذلا وه

 ّدع هللا رمأ ىلإ نيردابم ًاعارم باسحلل فقوملا ىلإ نوموقيف «ّبحلا ٌتبني مك اهروبق يف قئالخلا داسجأ هب ُثِبَنُي ءامسلا نم ًارطم لّزني لجو ٍّرع
 ملعأ ُنحنإل © «رصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو :ىلاعت لاق اهءانيدل ةريسي انيلع ةلبس ةداعإ كلت (ريسَي انيلع ٌرشح كلذإط لجو
 نم ٍناآرقلاب ٌركذفإ» ناميإلاو ىَّدْما ىلع ءالؤه ربجُت يذلاب ٌتسلو « راب مييلع تنأاموإ كلذ َكَتَلوبِب الف ءبيذكتلا نم كل «نولوقي امب

 .محراي َكَدوُعْوُم وجريو كديعو فاخي نمم انلعجا مهللا .ُهَدَعَو وجريو «ُةَديِعَوو هللا فاخي نم 4ِديِعَو فاخي
 تايِراذلا ةروس ريسفت

 تايراح اف :7 ءاملا لمحت «باحسلا 4أَر َرَقو ِتالباحلافإ» :7 [ابب ىلاعت هللا مسقأ ؛ًاوُرَذ بارتلا ورذت] جيرلا 4 وزد تاي دراذلاو» : 1
 ّرع هللا نم ْمَسِق اذهو ؛ ةّينوكلاو ةّيغرشلا هللا رماوأب لزنت ,ةكئالملا ًأَرمأ ٍتاَمْسقلاَفط : © [ءاملا ىلع اهّريس هناحبس َر ٌرسي يتلا] نُمّسلا 4«أرَسُي

 .ةلاحمال نئاكل 4ٌمقاولإ باسحلا وهو 4«نيّدلا نِإوإ» :5 قدص ربخل «ٌقِداَصل نودعوت امنإإل :© :ىلاعت لاق اذهو ءداعملا عوقو ىلع لجو

 ا

 لبق نيتعكر سابع نيااي : :لاقف «ةالصلا ىلإ جرخ مث ءرجفلا لبق نيِتللا نيتفيفنخ نيتعكر لصف هَ هللا لوسر دنع هليل تب : :لاق سابع نبا نع متاح يأ نبا ىور 5٠ :ةيآلا

 م 11ج ريثك نبا| .يذمرتلا هاورو «دوجسلا رابدإ بدرغملا دعب نيتعكرو «موجنلا رابدإ رجفلا ةالص



 كتلة لامجلا تاذ يِكْبْلا ٍتاذ ءامسلاوإ»
 يفل مكنإإ» :4 ءاوتسالاو ءابملاو نْسُحلاو
 ص مه طيا) بطرق لكك كتل نا طم لت قف نيكردلا يم لو
 م هنع كوي :4. نآرقلا يف عمتجي الو مئتي ال

 و ع ف ٌلاض وه نُم ىلع جوري امّنِإ 4َكِفَأ نم
 لاس رولا اس حس مرج وس سس 8 واس لق ٠ لطاب لوق هنأل ةهسفت

 اننا ترام ]نيدلا موينايأ َنوُلَسِ مه نيذلا» ١: نوُئاترملا َنِعَأ «نوُصاَرخلا

 جنك [) لتحدي 0 نولفاغ كشلاو رفكلا يف «فوفاس ِةَرمَع يف
 : 2 3 ؟4نيذلا موي َناَيَأ نولأسيإ» ١7: نوُمال
 ننس َكِلدلَِي واكمل ما مَنيِذِخاَ 0 ًاكشو ًادانعو ًاييذكت اذه نوثوقي امّنإو
 201 00 «نوُتفُي ِراَلا ىلع مه مويإ» *١: ًاداغبتساو
 نورغ تنم مراسل ومجْماَمََناَاد كيو 15 راثلا ىلع بهذلا نتفي ص نوبّذعُي

 ُتنيإَءضْرَْل ايفو ك9 9 تك ولحد ميار م 001108 «مكتتف اوُقوُذ»
 ًَِ لاقي «نولجعتست هب منك يذلا

 5 ميسر سرس ١ جر ت

 0 لبا تاون و ملا 7 ىلاعت لوقي :1 © ًاريقحتو ًاخيبوتو ًاعيرقت
 سي دس 1 01 يي ااا نيِقّمملا ْنِإإ :مهداعم موي مهن هلل نيقتملا نع

 - 2 2 ر رار ىو اسرع م رخل رس رس مهاتا امب نيلياع «مهبر مهاتأ ام نيذخأو»

 06 ف1 1 كسا قون رص كلذ لق اوناك مهنإإ» ضئارفلا نمهللا
 يف نينسحم ايندلا يف اوناك «نينسحُم
 تر الق عت يقف ويسلط ليلا نم ًاليلق اوثك» 1١: لاحألا
 0 . جوج امد يعم الإ مهلع رأت ال هليل لق نوم ام

 2007 1 0 0 راحسألابوإل :1 لجو رع هلل ايف نوُلصي يلع يلعب هورَسَيَو فحتال أولا ةفيِخ ينم سوات ((0) يي اي
 فعروج دوج تأ 1 0 نم هللا نورفغتسيو] نولصي 4نوُرِفغتسي ْمُه
 0 3 هه هم يفو# 6 (ءانثو ”دماذهو 2 ونذ
 1 خو كل 2 1 مم 2 م5

 061 ةلّصلاو ٌربلاو ةاكرلاب مهفصوب ىتث ةالصلاب

 [يهاومأ نم] هوزرفأ دق موسقم ٌءزج :يأ
 الفأ مكيسفنأ فوط ١ ةرهابلا هتردقو اهقلاخ ةمظع ىلع ةّلادلا تايآلا نم اهيف (نينقوُملل تايآ ضرألا يفوإ» 7٠: مورحماو لئاسلل
 ٌبَرَوْفط :** ةنحلا 4نودحتؤَت امو ؛رطملا «مكقؤر ءامسلا فول ف [هدحو هللا كيعيل قلم هلأ ملع هسفن يف ركفت نم] ؟4نوُريعبت

 اك هيف ةلاحع ال ناك ءازحلاو ثعبلاو ةمايقلا رمأ نم هب مهدعو ام نأ ةجركلا هسفنب ىلاعت ميسي ٍي نوقطنت مكنأ ام لم قحل نإ ٍضرألاو ءامسلا

 مسقأ ًاماوقأ هلا لئاق» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب :يرصبلا نسحلا لاق «نوقطنت نيح مكقطن يف اوكشنال اي هيف اوكشت ال

 اوُلخَد ْذِإإ : ١8 ةفايضلاو ةماركلا مهل ًدصرأ نيذلا «نيِمَرْكْلا م مهاربإ ٍفْيُص ُثيدح َكاتأ لقط : ١ 4 ريرج نبا هاور هاوقّدَصُي ل مث مهّير مهل

 «نوُركتم موق ٌمالس لاقإل اذهو «ةميظع ةباهم مهيلع ناسح نابش ةروص يف هيلع اوُملق «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مهو «ًمالس اولاقف هيلع

 مونم هاندأ «ميهلإ ُةَيَرقفإل : ؟1 هلام رايخ نم (نيِجَس لجعب ًءاجفإإ ٍةعْرُس يف ةيفخ لسنا (هلهأ ىلإ َ ٌعاَرْف» : ؟" [مكفرعن ال ءايرغ :يأ]

 هوٌرَشبو فحت ال اولاقإ [ًافوخ هسفن يف سحأ :يأ] «ةفيخ م مهنم سجوأفإل :؟8 ٌنسح ّضرعو ةرابعلا يف ٌتطَلت ؟4نولكأت الأ لاقإ
 ٍةخرص يف قّرَص يف نأرما ٍتلبقأفإل : 78 [ةّوبنلا لهأ نم يأ :مللع .قاحسإ وهو «ةراس هتجوز نم :يأ ءامهل دلوُي ٍدلوب :يأ] © ملع مالغب

 كلرذك اولاقإلل ٠: !؟ًايقع اصلا لاح تنكو ٌروجع انأو ُدلَأ فيك ؟4مقع ٌروُجع تلاقوإل ابنيبج ىلع تبرض 4اَههجو تكصفإل ةميظع
 .ةماركلا نم قحتسي نمب (ملعلا# هلاعفأو هلاوقأ يف «مكحلا وه هنإط [هيف يكشت الف] «ِكُبر لاق

 قّدصتُيف هل ٌنَطفْيالو ِهينغُي مغ دجيال يذلا نيكسملا ّنكلو «ناترقلاو ةرقلاو ناتمقللاو هّدرت يذلا فاّوطلاب نيكسملا سيل» :للاق هع هللا لوسر نأ ناخيشلا ىور ١8 :ةيآلا 00٠
 د /؟١ 4/4 ج ريثك نبا/ .(هيلع



 تع
 51061 20 تولَسَرمْ 1 2

0 

 27 يل ا 9 َنِفِرَمْل
 06 4“ هوم هس تحس رع

 َنوُفاَحيَن ذل َهَياءاَبفاكروا 7 نسما مترا

 ِنطَلْس نوع َلْهَتَلسرَأ ذم وش 72 0ك
 لاذ و #آ عرس 2 4 00 هل

 مدونحيو هن ذخ ذأ 9 نونجوأ رحاس لاقدر : كوش ()) نيس

 ميرور ذإد فو( يلوم ملا ف كذبت 216 هلت ذآ لح
 69 وم 7 هك تأ كما

 0 ا
 وج ًَ

 ٍواِقْنِم اوعطتسا اف( هر نيمهَو ةَفِعَصلأمُهَتَدَحَأَ

 ؟ة/ءزثجلل
 88 ثرنجلل

 ؟4نوُلَسْرْلا اهي مكب امف لاقإل ١"

 اًنْلِسْرَأ انِإ ,ولاقإ» "؟ مثنج مفو مكنأش ام

 :## طول موق نونعي «نيمرجم موق ىلإ

 :04 «نيط نب ٌةراجج مهيلع لس
 «نيفرسملل كبر دنعإل ةملعم 4ةمّوسمإ»
 مسا هيلع رجح لك مهئامساب هدنع ةبتتكم

 ملعأ نحن اولاق ؟ًاطول اهيف نإ لاقل .هبحاص

 نم اييف ناك نَم اجرخأافإ هان «اهيف نمب

 :*5 ُّنأرما الإ هتيب لهأو طول مهو «نينمؤملا
 «نيملسملا نم ٍتيب ريغ اف انذججَو امفإل

 نيل ةيآ اهيف انكرتوإل : ما هتيب لهأوأ طول

 امب ةربع اهانلعج «ملألا تباذعلا َنوُفاخي

 مهتلحم انلعجو «لاكنلاو باذعلا نم مهب انلزنأ

 يفق .0[تيما رحبلا يهو] ةثيبح م ريع
 نوفاخي نيذلل# نينمؤملل ةربع كلذ
 ذإ ىموم يفوإ» :"8 4ملألا َباذعلا

 ليلدب «نيبُم ٍناطلسب نوعرف ىلإ ُةانلسرأ
 «ويكرب ىلوتفإ» :"9 ٍةعطاق ٍةجحُحو رهاب
 ّقحلا نم ىبسوم هءاج اًمع نوعرف ضرعأف

 2 رع سس ل رمح

 وأ رحاس لاقو# أ ًادانعو ًارابكتسا نيبملا اموفأ أ وناكح مَنْ نم جونو | َنرِصَتَمْأناكاَمَو

 نأ نم هب ينتج ايف كرم ولخي ال نون 20006 اريك 9-5

 ُةانذخأفإ : 4 ٠ ًانونجم وأ ًارحاس ٌنوكت َضْردلاو وعمل انوي :ًاياهتسلب ءاملاو (ع) نفس
 4مل يو مهانيقلأ «مهانذبنف ُه ُهَدوُنجو نيجور افلح ٍءَىَمَل ظ 2 نيرا ةرذه ل اماه و

 4مِلُم وهوإط [رمحألا رحبلا :يأ] رحبلا وهو
 ١: ٌدِناَعُم رجاف ٌدحاج ٌرفاك موُلَم وهو

 متع خيرلا ميِلع انلسرأ ْذِإ داع يفوز

 نم ٌرَّذَت امإ» :4 7 ايش جت ال يتلا ةدسفملا
 الإ جيرلا هدسفت امم مديلع تن رأ ءيش

 :47 يللابلا كلاحلا ءيشلاك «ممَّرلاك ةتلعج

 يف مهءاجف «نورظني مهو ةقعاصلا مهمذخأف مهّبر رمأ نع اَوَعفل 4 4 مايأ ةثالث باذعلا اورظتنا#نيح ىتحاوُعتَم مه َلِبِق ذِإ دوُمَت ينوط

 امي اورصتني نأ ىلع نوردقي الو «نيرِصَقْنُم اوناك امو ضوهُن الو ٍبرَه نم 4 مايق نم اوُعاطتسا امفط :4 © رابنلا ةركب عبارلا مويلا ةحيبص
 يف ةطوسبم تمّدقت دق صصقلا هذه ٌلكو 4نيِقساف ًاموق اوناك مهن ءالؤه لبق نم حون موق انكلهأو «لبق نم حوف موقوإل : 45 هيف مه
 «يدئأب» ًاعيفر ًاظوفح ًافقس اهانلعج «(اهانينب ءامسلاوإط :لوقيف يلفسلاو يولعلا ملاعلا قلخ ىلع ىلاعت هبي 61 ٍةدّدعتم روس نم ةريثك نكامأ

 َمُعيِفإظ تاقولخملل ًاشارف اهانلعج اهانْشَرَف ضرألاوإ :48 يه اك تّلقتسا ىتح اهانعفرو اهءاجرأ انعسو دق ؛نوُعِسول اًنإوإ ٍةَرقب
 ٌدحاو قلاخلا نأ اوملعتل 4(نوُرَكذت مكلعلإف ج جاوزأ تاقولخملا عيمج 4نيجوز انقلخ ٍءيش لك نموإل : 49 اهلهأل ادهم اهانلعجو ودام

 4َرَخآ اهلإ هللا عم اوُلعجت الوإب :1 نيب ٌريذن هنم مكل ينإإط هيلع كرومأ يف اودمتعاو هيلإ اوؤملا كولا ىلإ اوُرفقإ» : :ه٠ هل كيرشال
 . نيب ٌريذن نم مكل ينإإ ًائيش هب اوكرشُت ال

 .اهدعب امف ١١١ /ءارعشلاو ءاهدعب امف /لقلاو ءاهدعي امف 8 /رججحلاو ءاهدعي امف /4 /دوه ةروس نم تايالا ريسفت رظنا (1)-

 6 شي نيكل قالا لأي ) نورك نكمل
 60 نيد ةمِيْل نر هله َمَمأوَمحيالَو

 هأ؟

 .«روبدلاب داع ٌتكلهأو اًبّصلاب ٌتْريمُت» . قلع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع حيحصلا يفو «بونخلا ميرلا يه :ميقعلا حيرلا ١ :ةيآلا

 امو ؟دوجسلاو عوكرلاب اهرمعي ناك دبع ىلع يكبتال ضرألل امو ؟بجعتأ :لاقف ؟ضرألا يكبتأ :هل ليقف «ضرألاو ٌءامسلا هيلع ٌتكب لإ ٌنمْؤم تامام :دهاج لاقاك :ةيآلا

 /47/4١ج ريثك نباأ . !؟لحتلا يودك يود اهيف هحيبستو ه هريبكتل ناك دبع ىلع يكبتال ءامسلل



 هيلع هللا ىلص هّيبنل ًاًيلسم ىلاعت لوقي : 7

 مهلبق نم نيذلا ىتأ ام كلذكو» :ملسو هلآو

 لاق «نوئمم وأ ٌرحاس اولاق الإ ٍلوسر نم
 ىصوأ 8 اًوَصاَرتْأ :ه :لجو رع هلل

 موق ْمُه َليظ ؟ةلاقما هذهب ًاضعب مهضعب
 تيهباشت ةافط موق مه نكل 4َنوُغاَط

 لاق ؛مهمدقتم لاق اك مهرخأتم لاقف ءمهولق

 مهنع ضرعأف «مهنع لوف» :84 :ىلاعت

 ىلع كولن امف 4 مول َتنأ امفإ» دمحم اي
 عفت ىركذلا ْنِإف ركَدوإ» :هه كلذ
 ا .ةنمؤملا ٌبولقلا اهب عفتنت امّنِإ ؟نينمؤملا

 نحل ٌتقلخ اموإ» :هلالج لج لاق

 مهرمآل مهةقلخ امّثإ « نودبعيل الإ سناإلاو

 مينم دير امإ» :ه/ يجايتحال ال يتدابعب

 وهف «(ٍنومعطُي نأ ُديِرأ امو ٍقّْزِر نم

 مه لب مهلإ جات ريغ دابعلا قلخ هناحبس
 مهقلاخ وهف «مهلاوحأ عيمج يف هيلإ ءارقفلا

 ةؤقلا وذ قاررلاوه لا نام :0 مهقزارو
 َنِإفظ :589 [يوقلا ديدشلا :يأ] نينا

 باذعلا نم ًابيصن بوند اوصلظ نيذلل

 «نولجعسي الف مهياحصأ بوتذ لخدإل
 اورفك نيذلل ليوفإ» 6٠0: ةلاح ال ٌعقاو هن
 .ةمايقلا موي ؟نوُدَعوُي يذلا مهموي نم

 روطلا ةروس ريسفت

 اللا هيدي هتما زب
 ها عمم 2 2

 نونو راسو دال دنيوي ِمَساَكأمَكَِدَك
31 0007 

 تن آَمَف منع لونف اوه( نوع طم مهل لب هيأوصاوتأ ©

 را#) كنز ع ذل اقر دوام ولم

 ا ل

0 
 207100 209 هر ا

 حم - م2

- 
 ِتيْبْلَأَو 9 ٍر وشم قرف (9ر وطسَم بتكَو يي روظلأَو

 5 تلا حلاو ) عْوَرملاِفْقَتلاَو () رومَحْلأ
 0 ام 0

 كَل موي ليوم (ي) ايس لاجل ايسكو رس

 0 أ ا

 0 نع 5 يد

 ف يمه نيل 9 «ٍروطسم باتكوإل :؟ «روطلاو» ١:

 0 كر ذه( قر هتردق مظع ىلع ةّلادلا هتاقولخمب ىلاعت مسقُي 3

 ءىسوم هيلع مْلُح يذلا لبجلا وه روطلاو
 اًهيرت قلو تنص دمه هيف

 رجس هيف نكي مل اصو (ةريثك راجشأ
 ق1

 باتكلاو «لبج هل لاقي امّنِإ ًاروط ىّمسُي ال

 ةبوتكملا ةلّزتملا بتكلا وهو [قيقر ٌدلج وهو ؛هيف بتكُي ام :حتفلاب ُفّرلا] «روشنم ُّقَر ينإ» :" ةلّزنملا بتكلاو ءظوفح لا حوللا وه :روطسملا

 موي لك هلخدي وه اذإو رومعملا ٍتيبلا ىلإ يل مفر مث» :ءارسإلا ثيدح يف نيحيحصلا ينو ؛ِروُمعملا ٍتيبلاوإ» :4 ًاراهج ساّتلا ىلع أرقت يتلا
 ءامسلا لهأ ةبعك رومعملا تيبلاو :مهتبعكب ضرألا لهأ فوطي 1ك هب نوفوطيو هيف نودبعتي ينعي (مهيلع ام رخآ هيلإ نوُدوعي ال ًافلأ نوعبس
 ٍفقسلاوإ :© ةّرلا تيب :هل لاقُي ايندلا ءامسلا يف يذلاو ءهيلإ نوُلصيو اهلهأ هيف دّبعتي تيب ءامس لك يفو «ةبعكلا لايحي وهو «ةعباسلا
 اذإوإ» :ىلاعت هلوقك «ةمايقلا موي دقوأو مرضأ يذلا يِروُجْسْلا رحبلاوط :؟ «ًاظوفحم ًافقس َءامسلا نلعجوإ» :ىلاعت لاق «ءامسلا «عوفرملا

 نم ُهَل امد ١/: نيرفاكلاب ٌعقاول :يأ ؛هيلع ُمَسَفْلا وه اذه 4عِقاول كبر َباذع نإ : :/ فقوملا لهأب طيحت ًأران تججأت «ُتَرجس راحبلا

 «ًاريس ُلابحلا ٌريِسَتوظ : ٠١ ًاجوم جومتو ءًاكيرحت كّرحتت (ارْؤَم ًءامسلا ُروت ةويإ» : 4 كلذ: مهب هللا ٌدارأ اذإ مهنع هعفدي ٌعفاد هل سيل 4 عفاد

 نوذختي «نوبعلي ,ضوخ يف مه نيذلا# : اح هللا باذع نم مويلا كلذ ممل ليو 4نيبّذكملل ٍذِيَموي ليوفإل : ١١ اكتم ًءابه ريصتف بهذت

 لوقت 4نوُبّذكت اهب متنك يتلا ٌراتلا هذهإ» : ١4 ًاعفد ايف َنوُعقدُيو رانلا ىلإ نوقاسُي اعد متهج ران ىلإ نوُعَدُي مويإط : ١ ًابعلو ًأوُرُه مهيد

 .ًاخيبوتو ًاعيرقت «كلذ ةينابزلا مه

 هاورو «كرقف ّدسأ لو الغش كردص تألم لعفت لاو ٌكّرقف ٌّدسأو ٌىغ كردص ًالمأ يتدابعل خرفت مدأ نبااي» :عيبسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لاقر دمحأ مامالا ىور 28 :ةيآلا
 .هجام نباو يدذمرتلا

 ٍالوعبس موي لك هلخدي وه اذإو «رومعملا تيبلا ىلإ يل َعِفَر مث :ةعباسلا ءامسلا ىلإ هتزواجم دعب ءارسالا ثيدح يف لاق هيَع هللا لوسر نأ امييحيحص يف ناخيشلا ىور 4 :ةيآلا

 5 0 ١ 42) جا

 "م



 هباكملخ نم عع

 ف طولا وك
 در ها هع مسم ل اة ع سه

 اور ص اةاهولْصَأ 0 توُرِصْب الر ْتَأَ اذلهرحسفأ

 ؟4نوُرصبت ال متنأ مأ اذه ٌرْخِسْفأل ©
 15 [مكنيعأب نآلا نورت يذلا اذه :يأز

 نم ُهّرمغت نَم َلوُحُد اهولخدا 4اهْؤَلْضا

 ءاوس اوريصت ال وأ. اوُربْصاف» هتاهج عيمج رج هس لل رس حس 2 17 سرس عسر م

 مأ اهاكنو اهباذع ىلع متربص ءاوس «مكيلع () َنوُلَمْعَتَمَت شام نوران كمارو

 صاالخ الو اهنع مكل َديِحَم ال اوربصت مل وقم ع 2 م

 «نولمعت متتك ام نوزجُ امن ابنم مكل 0 ءاَسينهكَم (0إ) رِ متو تح فنين
 عه وعاش 00 ا ا

 هلمعب ًالك يزاجي لب ًادحأ هللا ماظي الو انهن رذاوأو ا عم ميار

 ير تو هه 5206 َنوُلَمَك سك

 00 00 2711 . ول

 ل كو نيعروجب
 و 1-5 الساس تح يل و سي يس

 بسكب يرن لوسين مأمور مي

 :لاقف ءادعسلا لاح نع ىلاعت ربخأ مث

 ٌديطب كلذو #معنو ٍتاّتج يف نيقتملا نط
 امب نيهكافإل ١8: باذعلا نم هيف كئلوأ ام

 نم هللا مهاتا اب نوهكفتي 4«مهُبر ْمُهاتا
 مهّير مهاقووإ ذالملا فانصأ نم ميعنلا
 راثلا باذع نم مهاجت دقو 4 مجحلا باذع

 املإ فيضأ ام عم اهعاذب ةلقتسم ةمعن كلتو 5-5 دوس 2 نوهنْسا يرحل هك 7 دهس مه دَدمَأوَيِإ) نيه

 ًائيبك اوُبرشاو اولكإت : 18 ةثحجلا لوخد نم 3 مل ىو وح
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 اناسحإو هنم ًالضفت كاذب اذه :يأ ةيلاخلا

 رّرُسلا «ةفوفصم ٍرَ روس ىلع نيتكتمإ» ١
 هلللا لوسر نأ متاح ينأ نبا كور «لاجحلا يف

 لجرلا ْنِإ) :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص

 هنع لوحتي ام ةنس نيعبرأ رادقم اكَتملا ئكتيل

 «(ُهئيع ُتَّذلو ُهّسفن ُتهتشا ام هيتأي ُهَّلُمَي الو

 ٍتانيرق مهل انلعجو نع روح مهانجّوزو»
 نيعلا روحلا نم ٍناَسِح تاجوزو «تاحلاص

 ٍناميإب مُهثيَر مهنعبتاو اونمآ نيذلاوإ» ١
 مهتعبا اذإ نينمؤملا نأ 4 مُهَكيَرُذ مهب انقحلأ

 ةلزنملا يف مهئاباب مهقحلي ناميالا يف مهُتاّيرُذ

 صقتيال «ءيش نم مهلمع نم مهانتلأاموإ»
 «دحأ بنذب ًادحأ داوي ال هلأ وهو «لدعلا ماقم نع ربخأ لضفلا ماقم نع ربخأ ال «نيِهَر بسك امب يرما لكألل .تلزنم نم الو مهلمع نم كلذ

 ّرغل ال ًاسأك اهيف نوغزاتيإل ؟ 4نوبتشي اًمِم محو ةهكافبإ» مهانقحلا (مهاَنَْدْمَول 7” هريغ ٌبنذ هيلع لمحُي ال هلمعب نبترم لكف

 مهنأك مه َنامْلِع مهيلع فوطيوإل : "ع ايندلا لهأ نم ةيرشلا هب ملكتي ا؟ شحم الو َنايذه ال رمخلا نم ًاسأك اهيف نوطاعتي (مئأت الو اهف

 اولبقأ نول ءاستي ,ضعب ىلع مهضعب لبقأوإ» : ؟ 86 ميئاهبو مهتسح يف نونكملا ٌولوللا مهّنأك ةّنحلا يف مهُمشحو ٍمهُمَدَح «نونكم ولو

 انبر نم نيفئاخ انيلهأ نيب ٌنحنو ايندلا رادلا يف انك «نيِقفْسُم اهلهأ يف لبق انك انإ اولاقإل : ؟5 ايندلا يف مهلاوحأو مهلامعأ نع نوُنداحتي

 ءرانلا ءامسأ نم مسا : موُمَسْلاو] فاحت اّمِم انراجأو انيلع قّدصتف 4؟ِموُمَّسلا َباذع اناقوو انيلع هللا نمفإل : ؟ا/ هباقعو هباذع نم نيقفشم

 امف زكذفإ : 34 «ميحرلا ٌربلا وه نإ انلاؤس اناطعأو انل باجتساف هيلإ عّرضتت «ةوغذت لبق نم انك انإ» : ”4 [متهج قابط نم ةقبطو

 ىَفن مث «هيلع هللا لزنأ امب مهركذي نأو هدابع ىلإ هلاسر ْغّلبي نأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت رمأي «نوُمجم الو ٍنهاكب كبر ٍةمعنب تنأ

 هب صتيرتن ٌرعاش نوُلوُقي مأإ : “6 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا يف موق يف مهملع ًاركنم ىلاعت لاق مث ءروجفلاو ناتببلا ٌلهأ هب هيمري ام هنع

 رظتنم يّنإف اورظتنا 4نيصبرتملا نم مكعم ينإف اوُصّبرت لق :" ١ هنأش نمو هنم حيرتسنف ُثوملا ُهينأِي ىتح هيلع ربصن نولوقي ؟4نوُتَلا بير
 .ةرخآالاو ايندلا يف ةرصنلاو ةبقاعلا نوكت نمل نوملعتسو «مكعم

 ًادنسم مالسلا هيلع مهاربإ دجو اذهو «ةعباسلا ءامسلا لهأ ةبعك رومعملا تيبلا كلذك «مهتبعكب ضرألا لهأ فوطي 5 هب نوفوطيو هيف نوُدّبعتي ينعي (مهيلعام رخخا «هيلإ نودوعيال ًافلأ -

 /؟9/4ج ريثك .نبا/ .لمعلا سنج نم ءازجلاو ءةيضرألا ةبعكلا يناب هّنأل رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ



 مهوقع ا ذهب مهمالحأ مُه ُهرْمأت مال "3
 ليواقألا نم كيف هنوُئوُمي يذلا اذهب مهرمأت
 بذك اهنأ مهسفنأ يف نوملعي يتلا ةلطابلا
 موق مه نكلو 4نوغاط موق ْمُه ْمأإل روزو
 مهلمح يذلا اذهف «نوُدِناعَم لالُص نوغاط
 ةلّوقت نوُلوُفي ْمَأأل :"* كيف ُهوَلاَق ام ىلع

 هارتفاو نارقلا قلتخا نولوقي نوُنِمْوُي ال لب
 مهلمحي يذلا وه مهرفك لب ؛هسفن دنع نم
 هلثم ثيدحب اوتايلفإ» :4 ةلاقملا هذه ىلع
 يف نيقداص اوناك نإ ؟نيِقِداَص اوناك نإ
 هب ءاج ام لشي اوتاياف «هارتفاو هلوقت مهلوق
 نارقلا اذه نم ملسو هلاؤ هيلع هللا لص دمحم

 ْمُه ْمُأ ءيش ريغ نيم اوقلح مل :*ه
 مه مأ ؟دِجوُم ريغ نم اوُدِجْوأ ؟«نوفلاخلا
 مهقلخ يذلا وهنللا لب ؟مُهَسفنَأ اودجوأ
 ٍتاومسلا اوُقلَخ ْمأإل :5# مهأشنأو
 مملع ٌراكنإ اذهر 4نوُقوُي ال لب ضرألاو
 هدحو قلاخلا هّنَأ نوملعي مهو هللاب مهكرش يف

 يذلا وه مهئاقيإ مدع نكلو هل كيرش ال
 نئازخ مهدنع مأل :371 كلذ ىلع مهلمحي
 يف نوفرصتي مهأ ؟4نورطيصملا ْمُه مأ كبر
 مه مأ ؟نئازخلا حيتافم مهديبو ِْلْلا
 ّ مه مأإل :"/8 ؟قئالخلل نوبساحملا

 ىلغألا الملا ىلإ ةاقرم ؟#هيف نوعمتسي
 تألف «نيبُم ٍناطلسب مهغمتسم تألف
 هيف مه ام ةحص ىلع ةجحب مه عمتسي يذلا

 كلذ ىلإ ليبس مهل سيل :يأ ؛لاعفلا نم
 ايف ًاركنم ىلاعت لاق مث .ءيبش ىلع اوُسيلف
 تانبلا هل مأإل ا هيلإ هوبسن

 0 0 سمس مرعم ع 1
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 تسل 4نوَُقتُم ٍمَرْغَم نم مهفإ ؟هللا ةلاسر مهاّيِإ كغالبإ ىلع 4رجأ مهلأست مأإ : 4 ٠ ديكأ ٌديِعَوو ٌديدش ٌديده# اذهو ؟4نوثبلا مكلو
 مأإل هللا الإ ٌدحأ ٌبيغلا ضرألاو ٍتاومسلا لهأ نِم م ملعي ال هَ كلذك رمألا سيل ؟4نوُبتكي مهف ُبيغلا مهدنع مأ» : 4١ ائيش كلذ ىلع مهأست

 اًمع هللا ٌناحبس هللا ريغ ُهلِإ مه مأإ» : 4 مهسفنأ ىلع هباحصأو لوسرلل مهديك لابو عجري امنإ ©نوديكملا مه اورفك نيذلاف ًاديك نوُديِرُي

 :لاقف نورتفيو نولوقي اًّمع ةميركلا هَسفن ىلاعت هّرن مث ؛هللا عم دادنألاو ٌمانضألا مهتدابتع يف نيكرشملا ىلع ديدش ٌراكنإ اذهو «نوكر شُي

 لب اوثقيأ ام هب نوبذَعُي ممدلع 4ًأطقاس ءامسلا نم ًافسك اري نإوإل : 4 [مهكارشإ نع سّدقتو هّزنت :يأ] 4نوكرشُي اًمع هللا َناحبسإل

 مويم : 45 ةمايقلا موي كلذو «(نوُقَعَصُي هيف يذلا م مُهَموي اوقالُي ىحإ» دمحم اي مُهْعَد 4(مُهْرَذَقط :4 © مارتم موك ٌباَحَس اولوُقيإ»

 :ىلاعت لاق مث ؛ «نورصنُي مه الوإل ًائيش ةمايقلا موي مهنع يزجي الو ايندلا يف هولمعتسا يذلا مهّديك مهعفني ال «أئيش مهذيك مهنع يني ال

 ربكألا باذعلا نوُد ىئذألا باذعلا نم مهتقيذنل او :ىلاعت هلوقك ءايندلا رادلا يف كلذ لبق «كلذ نوُد ًاباذع اوُملظ نيذلل نإ ارط : 5

 ام نومهف ال نحو هوب مهلعل بئاصماب ايف مهو بدلا ف هدمت «فوملي ال هزاكأ كلو: ىلاعت لاق اذهو (نوُعجري مهلعل

 نم «موقت نيح كّبر دمحب خبسوإل انتءالك تحتو نم ىأرمب كّنإف مهلابت الو مهاذأ ىلع ربصا اَييغَأب كنإف كر مكحل ٌريضاوإ» :48 مه
 (كيلإ ٌبوتأو ٌكرفغتسأ ٌتنأ الإ هلإ ال نأ دبشأ كدمحبو ٌمهللا كئاحبس» :لاق هسلحم نم ماق اذإ ملسو هلاو هيلع هللا لص ناكف «كمونو كسلج

 .ةبوبيغلل اهحوئج «موجنلا رابذإوإم «ليللا يف ةالصلاو ةوالتلاب هدبعاو هركذا 4« موجتلا ٌرابذإو ةحّبسف ليللا نموا» 8



 0 مجتلا ةروس ريسفت |

 هب يمر اذإ ! «ىَرَم اذإ مجتلاو» ١:

 امو مكبحاص لص امل :" ٌنيطايشلا

 ةداهتلا وهو هيلع .مَسْقْلا وه اذه ك4ىَرْغ ملك ولا رهترلاولا م سل

 نع هوم :" لاضب سيل .قحلل مج 7 7 سرد قلت كانوا لَساميجَشلاَ

 : 4 .ضرغو ٌىوه نع ًالوق ٌلوقي ام ىو © قوقل يِدَسِعَمَلَ ممل يل سوي حول وه نيل جوملا نع
 َريَأ ام لوقي امّنِإ «ىحوُي ّيحَو الإ وه نإ هر م

 الو ةدايز ريغ نم الماك سانلا ىلإ هغْلي هب يلد 200-1 للا رطَم) وتسآَورم وُ

 وهو 3 3 ةقلعإ : 0 2 ىقأام دبع َقحأَوأِن سو بَ
 ةوق وذ كِقَْرِم وذإ» :5 مالسلا هيلع ليربج ل سل جا مس لوس ول وجم ر ل

 :ا/ مالسلا هيلع ليربج «ىوتسافإ ة ةديدش هادي ايي رام ورم :ورامسفأ أ 0 قارا ٌداَوفْلا بدكم

 ىلدت نيح ضرألا ِْق «ىلعألا ققألاب وهو رج 20 24 00 ١ ج4 كد ول

 ىلع وهو هنم .برتقاف «ىلدتف د مث 1 7 ىلا هداك( قلقا ورذي دس( ين

 مث حانج ةئاتس هل اهيلعُللا هقلخ يتلا ةروصلا 26 يم رو سه أ 172 00 هاَمةَرْدَيلَأ 26

 ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن كلذ دعب هار أَ 1 9 قط د عانامأ ىف ىف

 برتقاف «ىنذأ وأ نسوق باق ناكفوو : 8 ةؤئمو 9 09 ملاوي ذأ ركل او يَرت يا ءنم

 11 هلا هيلع ١ ١ 26 اس وسع >دض رس سا هب ص

 ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم ىلإ ليربج متقن (©) قل هود لكلا كرفان
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 ةئولداختأ :يأ] «ىَري ام ىلع هنوُراَمُفَأ» ل ينال ٍتاومَسلأ فِ قرم 1 نّمركو 60 لوألا ةَرحألا

 هآر دقف ؟[ىلاعت هللا ىأر هنأ يف هنوغفادُتو 7 دور ر 79
 0 و : صر 14 وس مم 6
 ةلزن آر ذقلوإ» :1 ءارسإلا ةليل هبلقب 9 عضربو ءاسن نمل هللا تذاي نأ دعب نمال اس مبدع

 ةرم' :نيترمهتروص يف ليربج- ىأر :#ىرخأ
 نعل ١: 4 ءامسلا يف ىرخألاو ضرألا يف

 ةردنْن. دنع اهّنأو (ةّئلا عضوم ٌفيرعت] «ىَوأملا هَ اهدَنِع ع1 ضرألا نم وب ٌّجَرْعي ام يبتني ابيلإ ةعباسلا ءامسلا ين يهو «ىهتنلا ٍةَردِس

 ناولأ ايشغو «ّبرلا ٌرون اههشغو» :ملسو هلاو هيلع هللا لض لاق ,ةكئالملاو بهذلا شارف نم © ىشغي ام ةَرِدَسلا ىشغي ذإ» ١ [ىتتنملا

 «ىرْبكلا هَ هّبر ٍتايآ نم ىأر ذقلإ» :18 تابثلا يف ةميظع ةفص هذهو «هب ٌرِمأام ٌزواجام «ىفطامو ٌرَصِبلا ٌغازامإ» :117/.«يهام يردأام

 [ءامسألا هذهب اهومس ّيبلا] مانصألا مهمدابع يف نيكرشملل ًاعّرقم كلذ ىلاعت .لوقي «ىزغعلاو تاللا م متيأرفأإ» ١: 9 انتمظعو انتردق ىلع ةلاّدلا

 ٌةَمْسِق ًاذإ َكلِتم :؟ ”:؟روكذلا مكسفنأل نوراتختو ىَتنأ ًادلو هل نولعجتأ ؟ىثنألا هلو ٌركذلا ملأ : ١١ ؟4ىرحخألا ةَيلاغلا َةاَمَمول ٠

 رفكلاو بذكلا نم ُةوثدحأو ُةوُعدتبا ايف مهيلع ًاركنم ىلاعت لاق مث «ةهافسو لطابو روج يه : :يأ ؛ِةَمْسِقلا هذه مكبر مكتمساقم يف 4 ىَزيِض
 ةجحأ نم ؟ناطلش نم اهب هللا ٌلزنأ امإ» مكسفنأ ءاقلت' نم «مقاباو مكنأ اهوُمُثيعس ٌءامسأ ال يه نإ» : 77“ :ةملا اهتيمستو مانصألا ةدابع نم

 دقل ىف م مهب نم مهءاج ذقلو» نييدقألا مهم ابا مظعتو «لطابلا ءابآلا كلسم كولس نم «سفنألا ىّوهت امو َّنظلا الإ نوُعبت نإ

 يف هلك هللا ىلإ رمألا امّنإ «ىلوألاو ٌةرخآلا هللفإ : "0 [مانصألا ةعافش نم :يأ] | ؟4ىَّن ام ٍناسنإلل مأإ» :7 4 ّقحلاَب لوسرلا مييلإهللا لسرأ
 عيمج ةنسلأ ىلع اهنع ئىبن دقو اهتدابع عرشي ملد يذلا وهو هللا دنع دادنألاو مانصألا هذه ةعافش نولهاجلا اهيأ نوجرت فيكف «ةرخآلاو ايندلا

 . (ىَصرَيَو ُءاَشَي نَمِل هللا َنَدَأَي نأ ِدعَب نم الإ ًائيَش ْمُهَُعاَفَص ينغتال ٍتاوَمسلا يف ِكّلَم نم مكَوإ» : ؟5 !؟هلسر

 ًاطببتم هار ؛ ؛نيترم لإ الع قُم ينل هتروص يف هرأ مل :«ليربج كاذ امّنِإ» :لاقف ؟4ىرخآ ةلزن هآر دقلوإل :ىلاعت هلوق نع لكُم هع هلل لوسر نأ ملسمو يراخبلا ىور ١ :ةيآلا
 /؟١ 57/14 ج .ريثك_نباأ .«ضرألاو ءامسلا نيبام هقلخ مظعأ داس ضرأألا ىلإ ءامسلا نم

 هذه «ىنذأ وأ ضرألا: ىلإ هيلع طبه -
 هيلع دار ام يفنو .هنع ريخملا تابثإل ةغيص كن رآه ورع دهم اسأل جن 1 5 ودا ثم تاقخل 200101 1 0 20 3

 ليرج 4ىحوأ ام ورابع ىلإ ىحوأف : 3 دعب حالا ساحرم سس ل كم كب 2
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 لة تل ةرخآلاب نووي ال نيذلا نإظ 7

 اعتا ركنُي < نَأْلا ةيمست ةكئالملا َنوُمَسيَ
 هج 500 00 اع الو سلس يم ل و - 0 ل - ىلا كك

 09 قناَلَاَدَس ةَِيَدكيللاَنوُمَسلِةرحل اينما نسب «ملع لم همه ابل قل

 - 50 هس ص ص ع و هيل 3 - م سا مه سيل نم هب امو ؟4 ىثنآلا

 نِم ىنغيال نظل نإ نظل ال إن وعني نإ اِعْنِمِهب مُطاَمَو بذك وه لب هولاق ام قدصب حنيحص ملع

 ةويحْلا الإ درب لواوذ ا 0 010 حرص 2 4 ّس علوي ياس > مس رمت هه ١ الإ نوغعبتي نإ» رفكو ءارتفاو دودو
 ره ر 0 0 0 قل «أئيش حلا نم ينغي ال ْنسظلا ْنِإو

 نعٌلَصْنَمِيْملَعْأَوه كير لعل سي مهملبم َكِلَد (3) ايدل : 14 ّقحلا ماقم ادبأ موقي الو ًائيش يدجُي ال
 «اتركذ نع ىّلوت نم نع ضرعأف

0 1 0 50 10 

 اَمَوَتَومَسلأ ىفام هلو( دهن مب دلع اوهو هليبس ةَرَجَهو ٌقحلا نع ضرعأ يذلا نع ض رعأ

 20 م 00000 هلم رثكأ امو 4ايندلا ًةايحلا الإ ري موإط

 لله اا اوس ندى رجل ٍض تالاف ٌريخ ال ام ةياغ وه كاذف ايندلا هملع غلبمو

 2 د 4-5 1 عرس جحاردص 2 ا 1 ب حو كلذإ» :" ٠ :ىلاعت لاق اذه «هيف

 ألا يؤ ام إيما ه وه ذم يوكَ : ْنَمب ُملعأ وه كبر نط «هيلإ اوُلصو ام

 و جس سس 4 دي ب بنس ري 000 وه 20 نع ملعأ رهو هليبس نع

 رالي لماما ذَمعَلا 200 م ثليضبو باشي نم يدب يذلا وهر «هدابع
 «هتمكحو هملعو هتردق نع هلك كلذو ءءاشي

 رم سو هذآ ذآ وه . ” ا عاو .ءىناف

 ٍفْحص فَمَنْ ملم 1 © ريو ٍعلالوْمَدسيل 9 هعرش يف ال ادبأ روجي ال يذلا لداعلا وهو
 4 دو ٍتاومسلا يف ام هلو 8 ١: هرّدق يف الو
 ئرخادزو داود © قو ىََل امه هدرتِإَو () 4 لوس 0 كلام هّنأ ىلاعت ربخُي « ضرألا يف امو

 رسب حرس رخل حس احلا ُةاَويم اًمع ينغلا ِهّنأو ضرألاو تاومسلا
 لفوس و نو ف ئَساَماَِإ نسل سدو © مب اوؤاسأ نيذلا يخيل لدعلاب هقلخ يف

 000 ال 121 هم

 بشكر ناو ا قولا رجلا هرج م 0 رت «ىتشحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو اوُلِمع
 ارش نإ ًاريخ نإ هلمعب الك اجي
 4 7 00001 مس رس 76 رش إو ٌريخف ريخ 6

 9 اَهلَوَتاَمَأ وهمنأو )ل كبَأو كَحض هنأ (0) نيذلا : ةض :مهنأب نينسحملا ّرّسَف 5 شف

 4مَملْلا الإ شِجاَوَفلاَو مثالا ٌرئابك نوبتجي

 مرنم عقو نإو رئابكلا تامّرغا نوطاعتي ال

 وهؤ»ءابنم بات نمل اهلك بونذلا عست هترفغمو ءيش لك ثعسو هتمحر «ةرفغملا ُ ساو َكّير ْنإإ» مهيلع ُرتسيو مهل رفعي هّلإف «رئاغصلا ضعب

 ذإوظ لا لاثمأ هبلص نمره جرختساو ضرألا نم مدآ مابأًاشنأ نيح مكلاوحأب ملع مكي ريصب ره 4 ضرألا نم عأشنأ ذإ مكب ملعأ

 اهوركشتو اهوَُدَق «مكسفنأ اوك الفإ) اديس مأًابِقَصو ةلمعو ُهلجأو قذر هب لكي يذلا ُكَْلَلا َبتك دق «مكتاهمأ ٍنوطُب يف ةنأ متن

 :" 4 ىلوتو ٌبَّذك نكلو ىلص الو قّدص الف هللا ةعاط نع ىلوت نمل مذ اذه ؟4 ىلوت يذلا َتيأَرْفأل :”* 4« ىَقتا نَمِب ملعأ وهإ

 ملع هدنعأ قافنالا ةيشحخ ُهَدَي كسمأ دق يذلا اذه دنعأ ؟6ىرَي وهف بيغلا ملع ُةَدنِعأإل :© ُهَعطت مث ًاليلق «يدكأو ًاليلق ىطتعأو إل
 :يأر «مهاربإوط دف «ىموم فحص يف اع اَبُي م مأ> رطل ؟ًنايع كلذ ىري وهف هفورعم نع كسمأ ىتح هدي يف ام ذفنيس هنأ بيغلا

 ُتملظ سفن لك «ىرخأ َرْزو ٌةَرِاَو ُررت الأإل ماقثا ىلع ةلاسرلا غّلبو يهاونلا َعيمج كرتو رماوألا عيمجب 4ىفو يذلاإط [ميهاربإ فحص
 الإ رجألا نم لصحي ال «ىقس ام الإ ٍناسنالل سيل نأوإل 4 دحأ ابهنع هلمحي ال اهرزو اهيلع امّنإف بونذلا نم ءيش وأ رفكب اهّسفن

 موي «ىهتملا كبر ىلإ نأوإ : تا رفوألا «ىقوألا ًءازحلا ُهاَجُي يب مج 4 ١ ةمايقلا موي ؟ىَرُي َفْوَس ُهّيعس نأوإف : 4ك هسفنل وه بسك ام

 ٌقلخ يذلا وه كاّيخأو ّتامأ وه هنأوإب : 4 4 نافلتخم امهو اَمُهَبَّيسو ًءاكُبلاو كحضلا ٍهِدابع يف ىلخ 4ىكبأو ٌكحَحضأ وه ُهَنأوإل : 47 ةمايقلا
 .ةايحلاو ٌتوملا

 هآأ/

 باتك ملسم حيحص (ٌرئابكلا َبَنَتلا اذإ نبا ٌتارْفكُم «ٌناضمر ىلإ ٌناضمرو ,ةعمجلا ىلإ ةعمدلاو «سمخلا ٌتاولصلا» :لاق هلع هللا لوسر نأ ةريره يلأ نع #”” :ةيآلا

 ١١/. مقر ُةَيوُنُذ هل هللا ٌرفغ ةعامجلا عم اهالصف ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ىشم مث «ًءوضولا غبسأف ٍةالصلل ًاضوت ْنَم» :ًاضيأ ىورو 5 مقر ثيدح ةراهطلا



 عض ا ورك

 نول قف مل ب() ذل الو كَدلأِنَجَو
 011 2 ري دج

 ٌتَرَوُه مَن أو (0) ىقأو ىحأوه منو( كر 0

 © قانا مَتو(ج لوألا داعم اًعَكلهَأ هنو 0 ىَرْعَّصل

 ةكيتؤلاو(©) قطو لطأ هاا بلم جموع
 69 ِقاَمَتن َكْيَرَلاءَيَأَب © تعم هَسَس 5

 نم نما نسله فد تفر © كوأل اردت نمر اذه

 َنوكَسستو) َنوبَجَكتٍث رادع نق © ٌدَفِضاكوَسَأ نود

 ل كا 0

2 00- 
 أَورَمَن 210
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 َقلَحنَأَو
 وسي ._

 و ل َرَمَصْلاَقَمْضأو ةَعاَسلأ ترك
1 

 رح أولوقيو

 أوطرعن هيأ

 3 - > لذ وو > 1 171

 فرقاه شارونَكَوا رع 7,

 2 م 0 م4 آر و وولد ةهادسم يحج

 اير ركن ءَّىش عادلا عدي موي مهنع لوتف [برل

 «ىتنألاو ّركذلا نيَجوزلا قلخ ُُنأوإل : ©
 اذإة فظن نم : 42 [مدأ دالوأ :يأ]

 نأوإ :41 [محرلا يف ٌبصُن :يأ] «ىتمت
 وه ةءادبلا ٌقلخ ام «ىرخألا ةأشنلا هيلع

 :5 4 ةمايقلا موي ةرخآالا يف ةداعإلا ىلع رداق

 لاما ٌةَدابع لَم «ىتقأو ىّنغأ وه هلأو»

 وه هنأوإل : 44 مهذنع وقم ةينق مهل هلعجو
 تناك «داقولا مجنلا وهو «ىَرْغشلا ُب بر

 َكَلْهَأ هنأوإ» :© ٠ هنودبعي برعلا نم ةفئاط
 نبا :داعو ءدوُه ٌموق مهو 4ىّلوألا ًاداحم

 سانلا ّدشأ نم اوناك جوت نب ماس نب مرإ
 ًادوقو) © ١ ىلاعت هللا ىلع مهاتعأو مهاوقأو

 يو ةوقوإلا :ه؟ ًادحأ مهنم « ىقبأ امف

 مه اوناك مهنإ» ءالؤه لبق نم «ٌلبق نم
 نم نيذلا نم ادرمت دش « ىغطأو ٌملظأ

 موق َنئادم (ىّرهأ ةكفتؤملاوإو : 01 مهداعب
 اهيلع رطمأو اهلفاس اهيلاع لعجف اهبلق ءطول
 :ىلاعت لاق اذهو دوضنم ليجس نم ةراحج
 يتلا ةراجحلا نم (ىّشَع ام اهاّشغفإل :6 4
 كبر ءالا ّيأبف» :68 مهلع اهلسرأ

 اهّيَأ كيلع هللا مَعِن ّيأ يفف ؟4ىَراَمَك
 دمحم عريذن اذهإ» :05 ؟يرتمت ناسنإلا

 لوألا دل نمل ملسو هلآو هيلع هللا لص
 تتبرتقا «ةقزآلا ِتفزأ» :©1/ مهسنج نم

 ٍنوُذ نم اه سيلإو : © م ةمايقلا يهو ةبيرقلا

 ٍنوُد نم تعقو اذإ اهعفدي ال 4ةفشاك وللا
 ثيدحلا اذه نيمفأ» :ه9 ٌدحأ هللا

 يف نيكرشملا ىلع ىلاعت ركنُي ؟4نوبجعت
 [مهبجعو] «هنع مهضارعإو نارقلل مهعاّتسا

 !؟نولفاغ نوٌصرعم (نوُدِماَس متنأوإ :5 ١ هب نوُنووملا لعفي 6 «نوككبت الوإف ةيرخسو ًءازبتسا هنم «نوكحضتوإب 5٠: ًاحيحص نوكي نأ |

 .ةوُدّجوو ءاوٌصِلخأو هل اوُعَضخاف (اوُدّبعاو هلل اوُدجْسافل 7

 ١ رمقلا ةروس ريسفت
 ًاناهربو َة ةجتحمو ًاليلد 4ةيآ اَوَرَي نإو» : ؟ اهئاضقناو ايندلا غارفو ةعاسلا بارتقا نع ىلاعت ربخُي «رمقلا ( قشناو ٌةعاسلا ٍتبرتقا» : ١

 هوب ارحس ٌرحس :جَجحلا نم هاندهاش يذلا اذه :نولوقي «روْسُم َر رخس اولوقيو» مهروهظ ءارو هنوكرتي لب هل اوداقني ال ماوُضِرْعُيل
 رمأ لكو# مهرقع ةفاخسو مهلهج نم اذهو «مهءارا اوعبتاو مهءاج ذإ ٌقحلاب اوُبَّذك #« مهءاوهأ اوُعَبتاو اوبذكر) :# هل ماود ال لحمضم

 ىلع يداقتاو كرشلا نع مه ّظِاو هيف ام رابخألا نم ردم هيف ام ءابنألا َنِم مهاج ذقلوإل : 5 هلهأب ٌّعقاو رشلاو هلهأب عقاو ريخلا رقتْسُم يسم

 ميلع هللا بتك نّمع ُرْدتلا ينغ ءيش يأ ؟4ُرذتلا يبغت امفإ» هلضأ نم هلالضإو «هاده نمل ىلاعت هتياده يف 4ةغلاب ٌةمكحإل : © بيذكتلا

 ٌرحس اولوقيو اوّضرعُي ةيا ََْر اذإ نيذلا ءالؤه نع «مهنعإط دمحم اي «لوتفإ» :5 ؟هللا لعب نم هيدبم يذلا نمف ة ؟هبلق ىلع متخو ةّواقشلا
 .لاوهألا نم هيف امو باّسحلا فقوم وهو «رعيظف ٍركنم ءيش ىلإ «ركُن ءيش ىلإ عادلا دي ةويإ» رمتسم

 /؟71/4ج ريثك نبا/ .هامبنيب ءارح اوُأر ىتح ءنيقش رمقلا مهارأف ةيآ مهَيرُي نأ هَ هللا لوسر اولأس ةكم لهأ نأ» :كلام نب سنأ نع ناخيشلا ىور ١ :ةيآآلا



 مهراصبأ ةليلذ (مهّراصبأ ًاعّمُشل
 روبقلا يهو «ثادجألا نم نوجّرخيإل
 مهراشتنا ِق مهنأك «ٌرشدنم ٌداَرَج مهنأك»

 ةباجإ باسحلا فقوم ىلإ مهريس ةعريشو

 لاق اذهو «قاقآل يف ٌرشتنم ٌدارج يعادل
 ىلإ» نع سُم «نيصطفم :/ :ىلاعت

 لوقيإ» «نورخأتي الو نوُفلاْخُي ال «يعادلا

 لوملا ٌديدش موي «رِسع م موي اذه نورفاكلا

 موق ْمُهَلِبق تّيذكإ» :9 ريرطمق ٌسوُبَع
 حون موق دمحم اي كموق لبق بذك # حون
 .بيذكتلاب هل اوُحَرَص «اندبع اوُبَذكفإ

 0 نوئجم اولاقوإ» نوُئحلاب ٌةومبتاو
 هّبو اعدفإل : ١١ هودعوتو نوجا ريطتسا

 نع ٌفيعض يّنِ «زرصتناف ٌبولغم ينأ
 ١ 13١: َكِنيِدِل تنأ ٌرِصتْناف ءالؤه ةمواقم

 وهو «رمبنم ءامب ءامسلا ٌباوبأ اتحتفْفل
 ثعبن 4ًانوُيُغ ضرألا اَنْرَجْفو» :1 7 ريثكلا
 لاحم يه يتلا رينانتلا ىتح ضرألا ءاجرأ ميج
 ءامسلا نم عاملا ىقتلافإ أ ًانوُيُع تعبن نارينلا

 ِرَّدقم رمأ ىلع رق ذق رمأ ىلعإ ضرألاو
 «رسدو حاولأ ٍتاذ ىلع ُةانلمحوط *٠:

 يرجتإ» ١: 4 ريماسملاب [ٍةَّبثم] عالضأ تاذ

 انظفح تحتو ان ٌىأرمب انرمأب ك«اسيعأب

 مه ءازج 4ٌرِف ناك نمل ًءازجإ» انترالكر
 6 حوتل ًارانصتناو هللاب مهرفك ىلع

 ةنيفس هللا ىقبأ يةيآ اهانكرت دقلوإ» : ١

 نم ٌلَهْفإ» ةمألا هذه لّوأ اهكردأ يح حون
 :15 ؟ظعنيو ركذسي ِنَم لهف ؟4ركَذُم
 يبباذع ناك فيك ؟4يرذنو يباذع ٌفيكفإ»

 مي ذقلوإل : 137 ؟مه ُثرصتنا فيكو ؟يِرُث هب تءاج امب ظعتي ملو يِلُسُر ٌبَّذكو يب ٌرفك نل
 يباذع ناك ٌفيكف داع تَبّذكإل : ١4 ُةانعمو ةظفح هللا رشي يذلا نآرقلا اذهب ٍركذتُم نم لهف كر كّدُم نم ٌلَهفط الا ركذتيل هدارأ نم

 موي يفإ» ةدورُبلا ةديدشلا ةدرابلا يهو 4اَرَصْرَص ًاحير مهيلع انلسرأ انإ» لح :ًاحير مهملع هللا لسرأف مهوسر اوُبَّدك «دوه موق مهو ؟4ِرّذنو

 نع َُييعُث تح هعفرتف مهدحأ يتأت «ساقلا عنق : ١" يورخألاب يويندلا ميباذع هيف لصتا موي هّنأل رامدو ُهْسْخن مهلع رمتسم سخن

 ذقلوإ» 7 ؟4ِرّذنو يباذع ناك فيكفإ : "5 سأر الب ةَنُج ىقييف ُهَسأ علت «رقتم .لخت زاجعأ مهنآكإ» هسأر , ىلع هسكتت مث راصبألا
 ٍلالض يفل أذإ انإ ةٌبتن ًادجاو او ًارشبأ اولاقفإ : ١ 4 ًاحلاص اوُبذك ُكِرّدُتلاِب ُدوُمَت ثّيذكإل : ”" ؟«ركَذُم نم

 هيلع ٌركذلا يقل : ا مهد نم اخ هيلع يحولا ءاقلإ نم اوبجعت مث احاول دابق انمأس نإ انرسخو اج دقل :نولوقي ؟كرْعَسو

 ٌديدش مهل ٌديدبع اذهو «ٌرِشَألا ٌباذكلا نم ادغ نوُملعيسإل دحلا :ىلاعت هللا لاق ءبذكلا ٌدَح يف زواجتم رش ٌباَذك وه لب انيب ني

 0 ا :ىلاعت لاق مث ,ديكأ ٌديعوو

 مهبقت مُهبقترافإ» :للاعت لاق مث اي هياجف ,مالسلا هيلع اص قيدصت يف مهيلع هلا ةَبح نوككل

 ْلَهَف ركّذلل َنآرقلا انْرَّسي

 .ةرخآلاو ايندلا يف كل

 رسل كو ل

 00 قدا مماكْتا ديلان ع نوح يره رص اع

 تدك )يس دكترخ للتي ِءاَدلاَلَيِِطَمُم

 هه 6 رياض لاواتمات <: وذ
 رم اماَمَسلآَب اب انحْدَفَف ((ي) رهن ولْعَم نأ هيَ
 6 ردع أعلم قتلا ا

 نكن ملاحي رج (7) ردو حولت اد َلَعُهَنَلَمحَو

 َن كف 7 مكَدُم نم ٌلَهَف هيَ اًءاَهَسردَعْلو 0َر

 ركَذُم نم لَه 23 صَل نَرَسْرَفلَو )ربو ِقاَدَع
 نيف © () رُذنَو فإَذَعَناكَفي 5

 دسم يكس تا ننن : رمت يح موَيف اممم

 َناَرقلأ سيفو (0رذيو دل هوم 9 ٍر عقم لَ
120110 

 [ضبأَولاَمَم ا رتل ابدت تدعي كة نمله ذل

 هيكل 0 ع مورس انس اًدِجواَتَم

 دوا

 ا"

 2س حس م

 ْاَذكْلاْنّماَدَغ نول َيَس (2) بِ ُباَدكَوش لباسم

 هي 00 َوَقاَاورمَنإ )ريل
014 

 هانعم انرّسيو ةظفل انلبس 4ركذلل َنارقلا انرَسَي

 /54/5١ج ريثك نبا/ لجو ٍّرع هللا مالكب مّلكتي نأ قلخلا نم ٌدحْأ عاطتساام نييمدآلا ٍناسل ىلع ُمَرَّسي هللا نأ الول :هنع هللا يضر سابع ني هللا دبع لاق ١07 :ةيآآلا



 موي مهني ٌةَمْسق ءالا نأ ْمُهكتول 8 ا 00
 َءاملا اورضح ٌتباغ اذإ اوناكو «ةقاثلل ٌمويو مل ا يعل ةللزال

 :ىلاعت لاق مث نبل اورضح تءاج اذإو أنف (3) رص بر وس اخس 156 و جم

 هموق ىقشأ ناكو «مُهَبجاص اًوداَتْقإل 4 مجاَصْوَا اه رضاحت ىبرش 2 ب ةمسقءاملانأ مهتدنو
 ناك ٌفيكفإ» 5٠: [ةقانلا] يَرقعف» فماتت رز 9 رفع طاع
 يذلا يباقع ناك فيك ؟4ٍرُّذنو يباذع رم رف ريس حر 2 و حس ل جس

 ؟يلوسر مهيذكتو يب مهرفك ىلع هب مهُقاع 0
 ٌةدحاو ةحيص مييلع انلسرأ انإو مو آلم 0 دلي 00 كر

 مهرخآ نع اوُدابف «رظتخملا ِمِسَهَك اوناكف هاانإ كيرا ر سول موق تب 3 ريدم

 ا اوُدَمَحَحو «ةيقاب مهنم ّقبت مل ََهَمَحَ همت ورم 27 2
 انرسي ذقلو ديف تابنلاو عرزلا سيبب سيب 06 اسس رس ل 4 عسر 6 02

 ةرفو ؟«ركْذُم نم لهف ركذلل نآرقلا "تاق رنا قر 5

 مهوسر اوُبَذك ردا طول موق تبذكإ 7 د 00021 أ ماس ماو وال ل هدد ل ريججج تع م

 اب مهقبسي مل يتلا ةَعافلا اوبكتراو واح اف ميايع سس ويصنع ودود )رنا
 مييلع انلسرأ انإإ» :" 4 نيمّلاعلا نم. ٌّدحأ [9) رهسُم كادي مُهحَبصَدَعََو )رو 0 هد ل يي ا را

 ٍركدمْنِمُ لهذا وَما َيْرَسيدَفلو © ردتوىإ َدَعَأوفوُدَ

 : كده ايعزرتكا يذلا َنوَعوْلاَء كَجَدَقْلو ا
 ورم - 18 قيس 2

 ةء[رب 1 كلو نُمريخر رات ك1 ٍر ركع

 عمل مَوهَم () روم عجن وفم را 02 ريا

 طول َلآ الد ةراجحلا يهو «ًابصاح

 ليللا رخآ نم اوُجرخ «ٍرَحَسب مهانيجن
 نم هب نمؤي ملو ءمهموق ٌباصأ ام اًوجنف
 «هتأرما و ىتح ءدحاو لجر الو ٌدحأ هموق

 طول هللا يبن جرخو ءاهّموق ٌباصأ ام اهباصأ
 :7 © :ىلاعت لاق اذهلو ءمهسسمي مل هل 0

 «ٌركش ْنَم يجن كلذك اندنع نم ةَمْع
 ناك دقلو «اسشطب مهرذنأ دقوإ 3

 ا ُةَعاّسلَ اوك © ردن
 رات يفَوبحسم مي( (7)ٍر ْعسَوِلاكَص فيم مرجُمْلاَنإ

 ةروص يف ةكئالملا هيلع َدَّرو ةليل كلذو رسل سلم نإ[ 1 فس سم أوف وذ مهو لع
 تثعبو ءمالسلا هيلع طول مهفاضأف «بابش

 مهتملعأف اهموق ىلإ ءوسلا زوجعلا ُهنأرما 0
 ٌلاحلا ٌدتشا اًملف ؛هفايضأ نوُد مهعنامُي مالسلا هيلع طولو «بابلا ٌرسك نولواحُي اولعجف «بابلا مهَئوُد طول ٌقلغأف «هيلإ نوُعربم اولبقأف .هفايضأب

 أطول نوُدُعوتيو ناطيحلاب نوُسّسحتي مهرابدأ ىلع اوُمجرف 4مهتيعأ اْسَمْطفإل مهتيعأ برضف مالسلا هيلع ليربج مههلع جرخ «لوحدلا الإ اوبأو

 اوقوذقإ» :8 هنم مهل كاكفنا الو هنع مهل ديحم ال َرِقتْسُم ةَبْسُم ٌباذع ةَركُب مُهحّبص ذقلوإ "8 :ىلاعت هللا لاق «حابصلا ىلإ م السلا هيلع

 تايآب نوراه هوخأو ىسوم مهءاج كُرُذتلا َنوعرف لآ ًءاج ذقلوإل : 4١ ؟«ركَذُم ْنِم لهف ركذلل نآرقلا انْرَسَي ب دقلو)» : 5 ٠ 4رُذُنو يباذع

 :ىلاعت لاق مث «رثأ الو نيع الو ربخم مهنم قي ملو هللا مهدابأف «ردتقم زيزع ّدخأ مهانذخأف اهلك انتايآب اوُبَدك» : 47 :ىلاعت لاق ةدّدعتم

 «رْيزلا يف ةَءاَرب مكل مأإ ؟مكتلوأ مأ ريخ متنأأ «لسرلا مهيذكت ببسب اوكلهُأ نيذلا نم (َكِيلوأ نم ٌريخإ» نوكرشملا اهيأ أ «كزافكأ» : قب
 ءءوسب مهّدارأ أ نم مهنع ينغُي مهعمج نإ ؟ٌرصمنُم عيمج نحن نولوقي مأإل : 4 4 ؟باذعلا مكلاني ال نأ [بتكلا يف ةلّزتم] ؟ةءاربدللا نم مكعمأ

 امم :يأ 4(ٌرَمأو ىكذأ ةعاسلاو مهُدِعوم ٌةعاسلا لب 5 نوُبلغُيو مهلمش قّرفتيس َربُدلا نولويو ٌعمجلا ُمَرهْيسإ» : 4 © :ىلاعت لاق

 موي : 48 [قارتحا :يأ] (ِرْعشو)و كوكشلا نم هيف مه اّمِي [قحلا نع ةديح يف :يأ) «لالض يف نيمرجنا نإإل : 417 [ردب موي مهقحل
 ُةانقلخ ءيش لك انإإ» : 1: َرَفَس سم م اوُقوُذِط» :ًاخيبوتو ًاعيرقت مه لاقُيو ءدّدرتو كلش يف اوناك 5 «مههوجُو ىلع ٍراَتلا يف نوبحسُي

 ٌفلأ نيسمخب ضرألاو ٍتاومسلا قلخي نأ لبق قلخلا ٌريداقم ّبتك هللا ّنإ) :ملسو هلاو هيلع هللا ىلصفللا لوسر لاق ملسم حيحص ينو ,يردقب
 .(ةئس

 عم نآرقلاب رجالا: لاقو ءيراخبلا هاور هاه اقت ةيآ رخخآ دنع كلزتم َّنإف ءايندلا يف ُلئرت تنك اك ترو َقْراو أرق فلا باسل لاق 19ج ليي ل با
 0١5/. - 01/8ج لوصألا عماج/ .امهحيحص يف ناخيشلا هاور «نارجأ هل ءٌقاش هيلع وهو هيف ُمَمعتتيَو َنآرقلا أرقي يذلاو ءِرَرَلا ماركلا ٍِةَرفّصلا

 هللا سب مهرذنأ دق مهب باذعلا لولح لبق
 لب هيلإ اوّعِصَأ الو كلذ ىلإ اوُتفتلا امف ُهَباذعو

 «هفيض نع ُةوُدَوار دقلوإ» :ال هيف اوكش



 حملك ٌةدجاو اَلِإ اَنّرمأ امو ٠:

 يف ةئيشملا ذوفن نع رابخإ اذه «رصبلاب
 رمأن امّنِإ :يأ ؛مييف ِهرَدَق ذوفنب ربخأ م هقلخ

 «ةيناثب ديكأت ىلإ جاتحن ال ةدحاو رم ءيشلاب
 رصبلا حملك ًادوجرم ًالصاح كلذ نوكيف
 انكلهأ دقلو» :69 نيع ةفرط رخأآتي ال

 منألا نم مكفلسو مكلانمأ 4مكعايشأ

 نم لهفإ» لسرلاب نيبذككملا ةقباسلا
 رّدقو كئلوأ ُهللا كلهأ امب ٍظعّتُم نم ؟«ركَدذُه
 (ةولعف ءيش لكوإ» :87 باذعلا نم مهل

 يديأب يلا بتكلا ين 4رُبزلا .ينإ» ٌبوتكم
 ريغص لكوإل :88 مالسلا مهلع ةكئالملا
 ومب «زطسم» مهلامعأ ني «ريبكو
 ةريغص رداغُي ال ,مهفئاحص يف ٌرطسمو مهيلع
 يف نيقتملا نإ :84 اهاصحأ الإ ةريبك الو

 نبي هيف ءايقشألا ام سكعب ؛رَهنو ٍتاّتج

 ءاملا رانأ ينعي] رهو ءرْعّشلاو لالضلا
 دّعقم يفإف :88 [نّبللا) لسعلاو رمخلاو

 مظعلا كلملا دنع رَِقُم ِكيِلَم دنع ٍقذِص
 .اهرّدقمو اهلك ءايشألل قلاخلا

  نمرلا ةروس ريسفت
 :" «نارقلا ملعإ 3 «نضحرلا» :3

 ربخي «(نايبلا ُهَمّلعْإَم : 4 «ناسنإلا قلخإل

 ىلع لزنأ هّنأ هقلخب هتمحرو هلِضف نع ىلاعت
 نَم ىلع همهفو ُةظفح ٌرّسيو نارقلا هدابع
 جورخ ليهستب قطُتلا ©نايبلا ُهَمَلعل فمر

 ناسللاو قلحلا نم اهعضاوم نم فورحلا
 اهعاونأو ءاهجرامم فالتخا ىلع نيتفشلاو
 .مارحلاو لالحلاو .اهلك تاغللا هملعو]

 نايرجي (ٍنابْسُحب ٌرمقلاو سمشلاإ :© [ساّتلا عيمج ىلإ هاّدأ ىتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّيين ُهَمَلَع «نآرقلا مّلعإل] [لالضلاو ىدهملاو

 «نادجسي ٌرجشلاو ٌمجنلاوإ» :5 ؛رابنلا ٌقباس ٌليللا الو ّرمقلا َكِرْدُت نأ اهل يغبني ْسمشلا الإو برطضيالو فلتخيال نقتم باسحب نّبقاعتُم
 ,ضرألا يف نمو ٍتاومسلا يف نَم ُهل ديس هللا نأ رت ملأإل :ىلاعت لاق «ءاهسلا يف يذلا مجنلاو «تابنلا نم ضرألا هجو ىلع ًطسبنا ام :ْمجَنلا
 «نازيملا يف اًوَعَطت الأإل :8 لدعلا «نازيملا عضوو اهفر ًءامسلاوإل :/ 4ساّنلا نم ٌريثكو ٌباوَّدلاو ٌرجشلاو ٌلابحلاو ُموُجنلاو ٌرمقلاو ٌسمشلاو
 اوُتز لب نزولا اوّسحبت ال «نازيملا اوُريسحت الو ٍطْسِقتلاب َنْرَولا اوُميِقأوإ :4 :ىلاعت لاق اذهو «لدعلاو حاب اهلك ءايشألا نوكتل ؛لدعلاو قحلاب

 ةفلتم «ةهكاف اهيفإط ١1: ةفلتخا قئالخلا مهو مانألا اههجو ىلع ّرقتسيل اهاّسرأو اهدهم 4مانألل اهَعْضو ضرألاوإ ٠١: طسقلاو ٌّنحلاب
 وُ ٌبَحلاو ١7: دوقنعلا هيف علطي يذلا علطلا ةيعوأ :مايألاو ءًاسبايو ًابطر هعفنو هفرشل لخنلا درفأ «ماكألا ٌتاذ ُلخدلاوإط موعطلاو ناولألا
 نوروُمغم متنأو هللا معن ّيأبف ؟4نابذكت امكُبر ءالا ٌيأبفإ» ١7: اهقاس ىلع فتلملا قرولا :ناحيرلاو «ريعشلاو حمقلاك «ناحيرلاو ٍفصعلا

 دمحلا كلف ءبذكن انّبر كالا نم ءيشب الو مهللا :نونمؤملا ّنحلا تلاق مك لوقن ُنحنو [ّنحلاو سنالل باطخخ وهو] ؟اهراكنإ نوعيطتست ال اهب

 بهل نم :يأ] «رجرام نم ناَلا قلخوإل ©١: [خبط يذلا :يأ] «راخفلاك) [سبايلا نيطلا :يأ «لاَصْلَص نم َناسنإلا قلخإلل :1 4

 انة ةيماطنتاةوب

 آلف دَفْلَو (©) ٍرَضِْلاِب حيلك ةَدحوالإَنرَمأَآَمَو

 نيل 3و طتسُمٍر كور عَصلكَو © رجتلا

 ت2
 ميرا نشر هلاو ل

 ©) ندسضإلاَقلَح © َناَءَرْفْلاَمَلَع © ُنَتَحَلا هب رجح ل ل. ون رسب مج د د م 10 1 مج و
 ْمجّنلََو () ِناَبَسْحرَمَفْلاَوس مشل َكايأهَمَلَع 2 هر ل عل رول سس ا #آ ل 4 رج ل سر رك

 م

 سس جي رز ل ل اس ا 00

 5-5 تارا َمَصْوَواَهَحعرَمَسلَاَو() ِناَدْجْسَمَرَجَّساَو

 ريم ٍَسِْلاِب وول اوُمِيِقَأَو (©9 ِناَريِمْلا فاول

 مج ب531 دج د مك م م 10 ع تم
 2 مانأل] اهَعَصَو ضرال او [يو) نازيملا أورسسخم الو
 مه 2010 27 42 م رع ل 20

 ِفَضعْلَأ ولو 3 ماك الات اذ ٌلْخَشلَأَو ةَهكف ايش
 3ع نادك اَكيَر هلا يأس ا ُناَحضَرلَاَو 20 هم هال سس رع مس 0 لس حر م ذأ
 ناجل َقَلَحَو 9 راَخَفلاكل نم َنسْضِوْلأ ا م ا ا ا ل ل

 ري ل د رسوب لاس يدل ىلا ب رمح م -

 09 ِنابْدَكَن اَكَيَرََلاَء يم 9 ٍراَنْنَ جرام نم
05١ 

 .ٌدمحلا كلف ٌبذكت انّبر كئالآ نم ءيشب الو ٌّمهّللا ؟4نابّذكت امكّير ءالا ٌيأبفإ» ١5: رون نم ةكئالملا قلخو «[راتلا
 ةئيكسلا ٌميِيلع ثلزن الإ مُهَيب ُهئوُسَرادتيو لجو ّرع هللا باتك نولتي ,لاعتو كرابت هللا ٍتوُيِب نم ٍتيب يف ٌموق عمتجاام» :لاق ِهْيَع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ١-7 :ةيآللا

 ْ ./هدكاذج لوصألا عماج/ حيحص هدانسإو دواد وبأ هاور (ةّدنع نَميِف لا مُهَركذو ةكئالملا مُهتفحو ٌقمحرلا 26 5 غو



 07 نادك 0

 أَم 0 0
 0 يفتهم و6 نكي وكلا

 بو( ٍناداهلعْنَمل اول نكت اَهيَرِوكلاَءَيََم 9
 0 لوف دا للكل د ا

 يأ فوه ويلك بألا تسلا سوس 9
 يَا )نامت كل عرفتم( ِنابْركُتاَمْكَي 0

 علَتْس نول شْعَمَي © ناكني يلا
 توذفتال أوف اق ضرالاو تومَسلاِر طق نم وُدْفَتَ ذفنتن أ

 0 /نابَركت امي در 3لاَءَيَأف 29 نطَلَسب دا

 بر اءَيف © © ٍناَرِصنَتاَلَف سحور نم م لاو

 0 4و تاك قاتلا يمكن كي 7 نازك

3 

20 

5-0 

 عزاز يرفاو زي يكب ©

 هت 0 نابي دل يب © جلو تر

0١ 

 «نيبرغملا ٌبَرو ِنيَقِرْشَلا ٌبرإط :
 يف لاقو ءامهيبرغمو ءاتشلاو فيصلا يقرشم
 قراشملا ٌبرب مسقأ الفل :ىرخألا ةيآلا

 سمشلا علاطم فالتخاب كلذو «ب ,راغملاو

 «ساقلا ىلإ هنم اهزوربو موي لك يف اهلقنتو
 قريشملا ٌبرإ# :ىرحخألا ةيالا يف لاقو
 اذهو «ًاليكو ُهذختاف وه الإ هلإ ال برغملاو
 يف ناك الو «براغملاو قراشملا ٌسنج هنم دارملا
 حلاصم براغملاو قراشملا هذه فالتخا
 :1/8 :ىلاعت لاق سنالاو نجلا نم قلخلل

 :19 ؟4نابّذكت امكبر ءالا ّيأِف»
 اًيقتلي نأ امهعنم 4َنايِقَتْلَي نيرْحَبلا َجَرَم

 ءامهنيب زجاحلا خزّرَبلا نم امهنيب لعج امب
 :ىلاعت لاق «ولحلاو حلملا :نيرحبلاب دارملاو
 ٌتاَرف ٌبّْذع اذه نيرحبلا َج جرم يذلا وهوإت

 ًاَخَرْرَي امهنيب لعجو .ٌجاَجَأ حلم اذهو

 رحب :نيرحبلاب دارملاو .هًار وجم ًارجحو
 عذَق امقتيإ ١: ضرألا رو هاما

 ىلع اذه يغبي الكل زجاحلا وهو «نايغبي
 ا

 امكير ءالآ يأبفإ : ١”7: هتفص نع هليزيو

 ولولا امهنم جرخي» :7؟ ؟4نابّذكت
 ةرطق تطقس ام :سابع نبا لاق «ناجّرَلاو

 ٌراص الإ ِةَفَدَص يف تعقوف رحبلا يف ءامسلا نم

 يأبفإ» :؟8 هراغص ناجرملاو ةولول اهنم
 ٍراَوْجلا هلوؤل : "3 ؟4نابّدكت مكبر ءالا

 يتلا نفّسلا «مالعألاك رحبلا يف ٌتآَشمْلا

 اهيف امو ءاهربك ين لابحجلاك رحبلا يف يرحت
 :؟ © رطق ىلإ رطق نم ةلوقنملا رجالا نم

 ُهْجَو ىقيبوإ : 71/ نوعمجأ َنوُثوُيو نوبهذيس ضرألا لهأ عيمج نأ ,ىلاعت ربخُي «ِناق اهيلع ْنَم لك 7١: ؟4نابّذكت امكبر عالآ يأبفط

 ءالآ يأبفإ :؟/ ءايربكلاو ةمظعلا وذ وهف ءًادبأ تومي ال يذلا حلا وه لب تومي ال سّدقتو ىلاعت ٌبَرلاف «ماركالاو لالحلا وُذ َكبر
 يف هيلإ قئالخلا راقتفاو اوم اًمع هانغ نع ٌرابخإ اذهو «ٍنأش يف وه موي لك ,ضرألاو ٍتاومسلا يف نم ُهَلأسيل : 1 ؟«نابدكت امكبر

 :ًايقس يفشي وأ ًايناع كفي وأ ءًالئاس يطعي وأ ًايعاد بيجي نأب ؛نأش يف وه موي لك هنأو «مهلاقو مهاح ناسلب هنولأسي مهّنأو تانآلا عيمج

 هلغْشُي ال «غراف وهو ٌلغش هللاب سيلو دابعلل ىلاعت هللا نم ٌديعو اذه «نالقتلا اهّيأ مكل حر فَتَس م ١": ؟4نابذكت امُكبر ءالآ يأبفإل ٠

 راطقأ نم اوُدُفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو ٌنحللا ٌرشعم ايد زفر ؟«نابذكت امكبر ءالآ ّيأبفإل :”" سنالاو ّنحلا :نالقثلاو «ءيش نع ٌءيش
 هللا رمأب الإ «ناطلسب الإ ءمكب طيحم وه لب هردقو هللا رمأ نم ًابَرَه ٍنوعيطتست ال «ناطلسب الإ نوذفنت الاوُذفناف ٍضرألاو ٍتاومسلا
 «ناريمتت الفإ راّثلا ناخد «ساحنوإل رضخألا رانلا به «رانإ نم ظاوش امكيلع ُلَسْرُي "8 ؟«نابذكت امكبر ءالآ يأبفإ ”4
 ةدرو تناكف ءامسلا ٍتقشنا اذإفإج اب ؟4نابذكت امكبر ءالآ يأبفإ :"5 ([اوبره اذإ ةكئالملا امهب مهّدرت] ءرشحلا ماقم يف اذهو

 موي لوه ةّدش نم كلذو «ءارضتخو ءارفصو ءارمح ةراتف غابصألا نّولتت 6 نّولتتو كسلا يف ةّضفلا بوذت م" بوذت «ةمايقلا موي (ِناَهَّدلاك
 تقولا كلذف هرالا ىلإ مهم ْرَمْوَي ام دعب اذه «ّذاج الو سنإ هبنذ نع ُلَأسُي ال ٍليمويفإ» دخلا ؟4نابّذكت امكبر ءالآ يأبفإ :" ١ ةمايقلا

 .ٌدمحلا كلف ٌبّذكت انّبر َكئالا نم يشب الو ٌمهللا ؟4نابّذكت امكُبر ءالآ ّيأبفإ :4 ٠ اهيف نوقلُيو اهملإ نوُداقُي لب «مهبونذ نع نولأسُي ال
 يف :لاق هأقلم ْمُهُئسحأ» :لاق ؟لضفأ نينمؤملا يأ هللا لوسراي :لاق م هع يبلا لع ملسف ءراصنألا نم جر هءاجف يَ هللا لوسر عم ثنك :لاق رمع نبا نع 78 :ةيآلا 00
 ./9 488 مقر /9/9١4ج هجام نب حيحص !!«(سايكألا كيلوأ ءأدادعتسا ُمّدعب امل ْمُهُنسحْأو ءأركذ توملل مهركأ» :لاق ؟سّيكأ نينمؤملا



 «مهاَمْيِسِب نوُمرجمملا فَرعُيط ١
 ا جاموس مولع 0 ٍتامالعب

 هيمدق عم هّئيصان جابر 99 وادق

 ءالا يأبفإ : 47 كلذك راثلا يف ُهَئوُقلُيَو

 يتلا م منهج هذهإ» :4" ؟«نابّدكت امكّبر
 منك يتلا راثلا هذه ©نوُمرجْما اهب ُبَّذكُي

 اهنوُدِهاشت ةريضاح يهاه ءامدوجوب نوُيذكت

 اريغصتو اخيبوتو ًاعيرقت كلذ مه لاقي «ًانايع

 ميوخ نيبو اهنيب نوفوطيإ» : 4 4 ًاريقحتو
 نوقسي ةراتو ميحبجلا 5 نوبذعُي ًةرات 4ِنآ

 ساحنلاك وه يذلا بارشلا وهو «ميمحلا ّنِم

 ةيآلا هذهو «ًءاسحألاو َءاعمألا عطقُي باذملا

 مهقانعأ يف ٌلالغألا ذإإ» :ىلاعت هلوقك

 راثلا يف مث ميمحلا يف نوُبَحْسُي لِسالَّسلاو

 يف ةياغلا غلب دق راح «ٍنالطو 4 نو رَبي

 46 كلذ ةذَش نم عاطتسُي ال ةرارحلا

 2:5 ؟4نابّدكت امكبر ءالآ يأفف»

 هلوقو «نامتج ِهّبر َماقم ٌفاحخ ْنَمِلوط
 نم ناتّتج «ناتّتج اَمِهِنوُد نموإ» :ىلاعت

 باحصال ٍقرَو نم ناتئجو «نيبرقملل بهذ

 ؟4نابّذكت امكُبر ءالا ٌيأبفإ» :417 نيهلا
 ةنسح ةرضن ناصغأ «ِنانفأ اتاوذإ»

 :58 ةقئاف ةجيضن ةرك لك نم لمحت

 :ه١ ؟4«نابّذكت امكبر ءالا ٌّيأف»

 يقسل ناحرش نابت ٍنانيع مف

 ؟«نابذكت امكير ءالآ يأبفإل : ه١ ناولألا

 ىرخألاو «مينست اهل لاقي امهادحإ :نانيع

 الو ثعمس نْدَأ الو ثأر ٌنيع ال اًممو «نوملعي اّمِ ريخو نوملعي ام راثلا عاونأ عيمج نم ِناَجْوَر ةهكاف لك نم امهيفإل : ©" ليبسلسلا

 اهئئاطب شرف ىلع نيكتم» :4 ؟4«نابذكت امكبر ءالآ يأبفإ : ها" رشب بلق ىلع ّرطح
 نساحملا تحت ام ملعي الو ُنِساحْمل رهاوظلا ىلعو رون نم رهاوظلاو «نئاطبلا هذه «بهذلاب نئزملا جابيدلا نم َظْلَع ام :قربتسالاو ؛عاجطضالا

 اهفوطُق ثللذوإ» «كةيناد اهفوطقإ :ىلاعت لاق اك ءاوناك ٍةفص يأ ىلع اوؤاش ىتم مههلإ ٌبيرق اَمُهّرْع «ٍناد نيتّتما ىَتَجو «ىلاعت هللا الإ

 «فرطلا تاريصاقإ» شّرفلا ف 4 : 65 ؟(نابّدكت امكبر ءالآ ّيأبفإل : هده اهناصغأ نم هيلإ طحنت لب اهوانت نم ععتمت ال اليلذت

 َنمأطي مل ٌباَرْثأ ٌبْرُع م ٌاكبأ نه لب 4(َناَج الو ِمُهَلبق سنإ نُهنمْطَي م» «َنهجاوزأ نم ٌّنسحأ ةّنا يف نيري الف «ٌنهجاوزأ ريغ نع ٍتاضيضغ
 ضايبو تروقايلا ءافص يف «ناجرملاو ثوفايلا َنُهنأكإ»م : 8 ؟4نابّذكت امكّبر ءالا يأبفط : هال نجلا سنإلا نم ٌنهجاوزأ لبق ٌدحأ

 ديحوتلاب هيلع ٌتمعنأ نم ءازج له ؟4ناسحإلا الإ ٍناسحإلا ْءاَرَج لكل ؟4نابّذكت امكبر ءالا ٌيأبفط : ه4 ٌولّوللا :يأ ,ناجرملا

 امكّبر ءالآ يأبفإو : 519" ةبترلا يف امهلبق نيتللا نود « ناتج اَمهِنوُد نموإل 5 ؟4نابّذكت امكبر ءالا ّيأبفط 5١: ؟ةتجلا الإ

 «ٍناَتْحاَضن ٍنانيع امهيفإو :5 ؟4نابّذكت امكّبر ءالآ يأبفإل : 52© ّيرلا ةّدش نم ةرضفلا نم اتدوسا دق ُكِناَتَماهدُمل : 55 ؟4نابّدكت

 20 وش

 ياي( ادق لذ مْهَسب طرحنا كر
 ومرح اهيب ذكي ىلا عه وزميل ابكت كيرلا

 نادك كيرلا َءيَآَيا) نا لا

 ٍنابركت محير 0
 ٍناَيعاَميِف )ناكني داو قم( ٍناَفَأاَناَود (0)

 هك لكن يامر مؤ نابت مكي داء َييي نار
 ضنك نيكتنا) نازك كير ول هبوب
 لدول ونا مامي

 هلم لإن ةيطيرل فزطلا تر َنرف[) نادك
 9 [©7 ِناَبْدَكُت اميركا يافا نابل

١ 
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 هس دل

 ءاَرَجْلَه (©) 1 نيك يروا َءْيَأِف 0 ُناَجَرَمْلاَو
 س 2 رس مس رس ما 2 حر 2 دحام

 ٍناَمذكت اَمُكَيَر لاء َيَأم )3 ندسصولا الإ نسمح
 ِناَب دكت امير لاء يَ () ناجح نِمَو) 0 ا م
 2 8 0 2ع 7 مو رج 20 دو روج

 اًمِفاَي) ِنابْركُن انكي يفي ناَئآَمَدم ©
 رج ص هه 000 09 هلآ لل

 ِناَبزَكُم بر وال ءيابف 9 ناتخاضن نانيع

 .ُدمحلا كلف ُبَّذكن انّير كالا نم ٍءيشب ال ّمهللا ؟4نابّذكت امكّبر ءالا ّيأبفإط :51/ ناعطقنت ال ناتئلتم

 ةاكرلا يتوو ةالصلا مقنو «ائيش هب كرشتالو هللا دبعت نأ» :لاقف ؛ةّنجلا ُثلخد ُهَتلمع اذإ لمع ىلع يِلُ هللا لوسراي : لاقف هلع هللا لوسر ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ ةريره يأ نع :ةيآلا

 يراخبلا هاوز «(اذه ىلإ ٌرظنيلف ةّنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ َه ةرَس ملا : :لاق ءىلو اًملف نم صقنأالو ًادبأ ًائيش اذه ىلع ديزأال هديب يسفن يذلاو :لاق ««ناضمر ٌموصتو «ةضورفملا

 .امهيحيحص يف ملسمو

 انهه ءاكتالاب دارملاو ,ةّتحلا لهأ 4ِقَرْبَعْسِإ نم



 ذد 4«ناَمرو "انو ٌةهكاف ايفظ 8 هس :
 ركذ] 4تاّمرو لحتو ةهكاف اهفإ» : نهال همست

 فطع مب .دارفألا يف رثكأو معا [ةهكافلا

 نامرلاو لخنلا درفأ امّنِإو «ماعلا ىلع صاخلا 0 ٌَأَف همك َنآَم ارو لو هَهكَفاَسيِف
 يأبفإ» :59 امهريغ ىلع امهفرشل ركذلاب 1 0

 نيف 7 ؟«نابّذكت امكبر ءالآ 1 وح( نادك لاء أف 0 م 2 ناَسِحتريَحَنيف

 يف ةنسح ةريثك تاريخ َناَسِج تاريخ . ب دلو 7 نذل قى كه

 ةنسحلا قلخلا ةحلاصلا ةأرملا [اهنم يتلا] ةئجلا 0 د 0 ِماَي 90
 د مس 3

 !«نابذكت امكبر ءالآ يأفإل :/١هجرلا 2 نازك هير َءَىَأَي 7 ناَجالومْهلَم ضني
 :روخ] «مايحلا يف ٌتاروُصقم ٌروُح ا رس ديوس ةءو 0 هر رج

 نيعلا ضايب ةديدشلا يهو .ءاروح عمج ٌيَأَبف 0 ٍناَسِح ٌيِرَفْبَعَو ضخ ٍفَرْهَر لع رح 0

 «تاروتسم «تاروصقم# اهداوس ةديدشلا 71 1 7 7 11

 [قرطلا يف تافاّرطلاب ّنسل]1مايخلا يف 0 5ك أو لكَ ىذ كير كرب 09 ٍنابْركتاَحَي ا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنَأ :يراخبلا دنعو 5 2س 2

 ةَوَلْوَل نم ةميخ ةّنجلا يف ْنإ) :لاق ملسو هلآو ك1 نحف اولا وو 1 00

 اهنم ةيواز لك يف «ًاليم نوتس اهضرع ةفوحم هيكرلا قرا هلام
 تشر («مهيلع فوطي «نيرخآلا نوري ام ّلهأ 0 ىرم ءعو

 م» :74 ؟«نابّدكت امكير ءالآ ٌيأبفط ةَعْفأر ضاحي 0ك ولن )هع هَ اولاد
 َّنُه لب 4ناج الو مهلبق سنإ َنُهْنِيطي 2و

 ؟4نابّذكُت امكّبر ءالآ ٌيأبفإ :/ه راكبأ © امَملاَبْلَِتَسْضَو )جم ُضْرَدْلاِت َحْاَدِإ 7
 ضاير رض ِفَرْفَر ىلع نيئكتمإل 5 ْثَحَيَأَت ( 8 هلت جون مكر و ايف آب تن اَكَف

 طسب يهو «جابيد «(ٍناَسِح يرقبعوإ» ةئحلا

 «ءطسبُت َة ةشوقنم بايث :يرقبعلاو] عةنجلا لهأ 2 2-02 ًبَصَصأَو يو َدَتَمَِمْل و ْتَصْصأََم َةََمْيَمْل

 امف ْناَسِح اهنإ : ُشوُقَنلا قلاخ لاق اذإف وجم م ِ 7 ل

 ءالا يف :الا/ !؟[رقابعلا كلب َكُتظ 3 تكلا هني نيك: ودل

 لك ةسحلا كلف ُتَّد كت امير كالا رجح ل 0 1
 م يل اع مس عر
 «ماركإلاو لالخلا يذ َكّبر مسا كرابت» تيليدقتم اهّيلع 22-1 2 2

 مركُي نأو ءىَصعُي الف ّلَجُي نأ ٌلهأ وه

 الف ركذُي نأو رفكُي الف ركشيو ءٌدَبْعَيف ها"

 .ءايربكلاو ةمظعلا يذ :يأ :لالجلا يذو «ىسني
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 ةعقاولا ةروس ريسفت
 اهنوك هلا ٌدارأ اذإ «ةبذاك اهتعقول سيلإل :7 اهدوجوو اهنوك ققحتل كلذب تيّمْس «ةمايقلا موي ءامسأ نم ةعقاولا «ةعقاولا ٍتعقو اذإإ ١:

 ِتَجْر اذإ# : 4 مقملا ميعنلا ىلإ نييلع ىلعأ ىلإ نيرخخآ عقرتو ميحجلا ىلإ نيلفاس لفسأ ىلإ اماوقأ ضفخت 4ةعفار ةضفاخإل :" اهعفدي عفاد ال

 رابغلا جهرك 4تبنم ًءابه تناكفإ» :5 اَنف ف ثتف أس لابجلا ٍتسيوإم :ه تلزلزو تبرطضاو تزتهاف ًاكيرحت تكرر ماجر ضرأل

 نيذلا مه] «ِةَئميملا ٌباحصأ ام ةَئميما ٌٍباحصأفإ» :8 فائصأ ةثالث ىلإ سانلا مسقني 4ةثالث ًاجاوزأ مكوإج :3/ يش هنم ىقيي ال مث ع

 ٠١: [راتلا ىلإ لامشلا تاذ مهب ٌدَحوُي نيذلا مه] (ةمأشملا ٌباحصأ ام ةمأشملا ٌباحصأوإ :4 [ةّنجلا ىلإ نيهلا ٌتاذ مهب ْذََحْوي

 ليزج ىإ] 4 وئّرقملا كئلوأإل ١: ةّمأ لك نم [ناميإلا ىلإ نيقباسلا نم مهعم نَمو] مالسلا مهيلع ءايبنألا مه «نوُقِباَّسلا نوُقباسلاو

 ١4: نيلّوألا نم ةعامج 4نيلّوألا َنِم ةَلث : ١ [ميعنلا تانج يف هللا دنع نوبّرقم :يأ] «مهتلا ٍتاتج يف : ١١ [هتمارك مظعو هللا باوث

 نيِلّوألا َنِم ةَلُثإِ :تلزنف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ىلع كلذ قش ثلزن ا :ةريره وبأ لاق ,ةمألا هذه نم «(نيرخآلا َنِم ليلقوإ»

 ءةئحلا لهأ فصن متنأ لب ءةئحجا لهأ تل ةئجلا لهأ َعِبر اونوكت نأ وجرأل يّنإ) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف «نيرخآلا ّنِم هَلْ

 ىلإ مهيضعب هوجو «نيلياقتم اهيلع نيئكَتُمإم ١: 5 يلاللاو بهذلاب ةروفضم 4ٍةَنوُصْؤَم ٍرُرُس لعإو : ١8 دمحأ هاور «يفاثلا فصنلا مهنومساقتو
 .دحأ ءارو دحأ سيل ضعب



 4نوُدَّلَخُم ٌناَدْلِو مييلع ٌفوطَي9 : ١

 الو نوربكي ال ةدحاو ةفص ىلع نودّلخُم
 «باوكأب# ١8: نورّيغتي الو نوُبيشي

 ناذا الو اف مطارخ ال يتلا نازيكلا

 « ساكوإ» نيفصولا تعمج يتلا «قيرابأو»
 ةيعوأ نم سيل #نيعم نمل رمخ نم عيمجلا
 نوُعّدَصُي الإ : 18 ةحراس نويع نم لب

 «نوفِزني الوإ» مهسوؤُر ٌعَّدَصتال «اهنع
 ةدشلا عم ةئباث يه لب مهطوقع فزنتال

 «نورّيختي اَمِم ةَهكافوإل 3١: ةبرطمل
 :؟١ راملا نم نوريختي امب مهيلع نوفوطيو
 نأ دمحأ ىور «نوهتشي اَمِم ريط محلوإ»
 نإ» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 رجش يف ىعرب تخبلا لاثمأك ٍةّنجلا َريط
 روخ اهيف مهو «نيِع زوخو) :7 37 «ةّنجلا
 :يأ] «نوثكملا ُو ولولا ٍلانمأكإ» : 77 نيع

 وهف رابغ هيلع عقي ملو يديألا هس م يذلا

 ًءازجوإو :< 4 [اوُلُدَتو ًءافص نوكي ام ّدشُأ

 لمعلا نم اوُئسحأ ام ىلع« نوُلمعي اوناك ام

 «أيثأت الو ًاوغل اهيف نوُعمسي الط
 هيف امالك الو اتبع امالك ةنحلا يف نوعمسي ال

 نيالا اندم فلاب
 6 مس ع

 م و نجرب بارع اي( نود 71نودلحم دلو وَمِهتلَعَف 2

 ورح اَمَم 5 نوفا اَهنَعَنوْغيَصِيإل 0

 واتا © اثم © كربتقي يزعل
 رول هيوخستتال () ةرذس فان زج )هوك
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 َةَحوْطَفَم تر فو (ج) ٍبوُكَسَِء امو
 0 نإ ٍةَعوفَرَم شرفو © طعون سو و سس مج سا ودل كس لل اوعور عقم رجح ل وعم
 ترمه 09 ٍنيِمِبْلا بحضأل © (©7 بارت برع (ي) اراكبأ م 200 سل 1 روج ع عع ى 20070
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 يكره عمد يم
 ابال (©7) روم نَّمْلظَو 9) 6 ويح ومس يف نإ 6 ٍلاَمَتل
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70 

 1 م 200 - 0 2 0 0 0 و

 َنورِصأون كو (ه0)) ريفرتم َكِلَذلَف اونا حت 6 راو الإ «امالس امالس الق الإ# :56 حبق

 م ا اهيف مهُتيمتلو ضعب ىلع مهضعب مهنم ميلستلا
 رارم 'ةاَستِماَ 3 تولوقياوناكو و( معلا تكل نيببلا ٌباحصأوإل :77 4مالس

 ب 2 06 اس ]أ َْن ٍ م . 7 5

 َبِل ينام :واَباءوأ 0 َنووَُبمْلا أ اًملَكِعَو أ هيج كأ هجم احصأ ام
 ا و و

 62 عوُلعَم موي تافيم تقيم ّلِإََن َنوُعوُمَجَمَل (©) رْخدْلاَو نول «دوُصحم ٍرْذِس يفإ» :34 :ىلاعت لاقف كلذ
 :؟59 هيف كوش ال يذلا رقلاب رقوملا وه
 كني :دوضنم «زوملا :حلطلا (دوّضنم حلطوإ»
 ماع ةئام اهّلظ يف ُبكارلا ٌريسي د ةرجش حلا يف نإ :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّبنلا نأ يراخبلا ىور ٍدوُدْمَم لِظوط ٠: رفلا كارتم

 هلو ٍةعوطقم الو دضو لكشلاو معطلاو ناولألا ةعونتم «ةريثك ةهكافوط دف دود ريغ يف يرجي «بوكسم ءاموؤ» ١": (اهعطقي ال

 انإ» :"© ةمعان ٍةئيِطَو ةيلاع 4ٍةعوُفْرَم شرفوإ :" 4 يش هللا ةردقب مملع عتتم ال اودجو اوُبلط امهم ًادبأ د ٍرمتسم ماد اهلكأ «ةعوثم

 4ابْرُع عم "ا ًاراكبأ َنْدِع ةبويثلا دعب «ًاراكبأ ّن َنُهانلعجفإب :"5 ًاراكبأ َنْرِص زئاجع ّنك امدعب ىرخألا ةأشنلا يف «ءاَشْنإ َنُهانأشنأ

 ةلُثِج :" نيهلا باحصأل َنُمانأشنأ ؟نيوّيلا باحصألا» :"/. دحاو داليم ىلع أبارتأ» ةحالملاو ةفارظلاو ةوالخلاب ٌنهجاوزأ ىلإ تاببحتم

 ركذ 1 «لامشلا ٌباحصأ ام لامغلا ٌباحصأو# : فدل نيرخآلا نم ةعامجو «نيلّوألا نم ةعامج «نيرخآلا نم ةلثو) : ٠*2 «نيلَوألا َنِ

 ٍموُمَس يف92:47 :لاقف كلذ ٌرَسف مث ؟لامشلا باحصأ نم هيف مه ٍءيش يأ :يأ ؛لامثلا باحصأ ركذب مهيلع فطع نيهلا باحصأ ىلاعت

 بّيط سيل «ميرك الو ٍدراب ال :4 4 دوسألا ناخدلا وهو 4 موُمحي نم لِظوم : 47 راحلا ءاملا :ميمحللاو «راخلا ءاوحل :موُمَسلا « محو

 هب مهتءاج ام ىلع نولي ال مهسفنأ ٍتاذل ىلع نيلبقم نيمعنم ايندلا يف اوناك 4نيفَرْثُم كلذ لبق اوناك مهنه : 1: رظنملا نسح الو بوُبغا

 اننأ ًاماظعو ًابارت انكو اتق اذئأ نوُلوُقي اوثاكوإ : غا/ كرشلاو هللاب رفكلا وهو «مظعلا ,ٍثنحلا ىلعإل نوُميقي 4 نوٌرِصُي اوناكوإ» : 45 لسرلا

 0٠: «نيرخآلاو نيلّوألا نإ لقط هعوقول نيدعبتسم هب نييَّذكم كلذ نوُلوُقي مهنإ ؟4نوَُوألا انواباوأ» :48 ؟4نوئوُعْبَمَ
 .ًادحأ مهنم ٌرِداغُي ال ةمايقلا تاصرع ىلإ َنوُعَمِجْيس مدآ ينب نم نيرخآلاو نيِلّوألا ّنَأ دمحم اي مهربخأ 4 مولعم موي ٍتاقيم ىلإ نوُعوُمْجَمل

 مسخلا دسفتو «لقعلا لاتغت ايندلا رمح تافآ نم تافآ سمخ هذهف هّذلْلا مدعو فازنإلاو وغّللاو لوغلاو َعاَدَّصلا نم ايندلا رم تافأ ةنجلا رمخ نع هللا ىفن :ميقلا نبا لاق ١6 :ةيآلا
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 َنوْبرَسَم 69 د داع 0 تولع موون

 الولف مُكَتَفَلَح نك (©)) ٍنّرلأ موي حشر اذه (ه2) و يطأ بَرش

 0 دام مَيَءَرفأ 67 َنوُفيَصَت

 زاويتي دل تن 29ه
 ناو هولا مو كييك دب نَأَلَع

 0 167 نورك دماكَلَم لوألا 0 0

 ُةماَعَجَلمآَتمَو 605وفرل نأ وم 0
 0 ردن[ نوهكَفت تلف الطف امدطح

 نَرُمْلآَن م ةومْسَل رأت( نا: وول ةنلاتب 7 76

 توف َض اواجه َنَمولا) دونما
 دآيم قماش 1 5 يرقات مس 0 00 -

 «نوُيدكملا نوُلاَّصلا اهُيأ مكتإ مثل: ه١

 كلذو «ووُقز نب رجش نم نولكأل» : هو
 نب اوُلكأي ىتح نوُرَجْسُيو نوضبقُي مهتأ
 نوطبلا اهنم نوُتلاَمَف :87 موقزلا رجش

 هيلع نوُبِراشفإ» :8 4 مهئوطُب ابنم اوألمي
 لهأ ديدص نم يلغملا ءاملا وهو] «ممحلا نم

 يهو « مهلا ترش نوُبراشفإل : هه [راتلا

 يذلا «اذهؤج :ه5 ءاملظلا شاطولا لبإلا

 مهتفايض وه «نيّدلا موي مهّلزنإ» انفصو
 مانقلخ نحن :ه1/ مهباّسح موي مهّير دنع
 يذلا وه هنأ ىلاعت رّرقي 4«نوُقَدَصَت الولف

 ؛ًاروكذم ًائيش اونوكي مل نأ دعب مهقلخ أدتبا

 قيرطب ةداعالا ىلع رداق هّنأب نوقّدصت الهف
 :هلوقب مهيلع ًالدتسم ىلاعت لاق مث ؟لوألا
 مثأأ» 6 ؟4نوُنمَت اه مارا م

 يف هنوُرقت متن ؟4نوُقلاحلا نحن ْمأ ُهَنوُفلَ

 ؟كلذل قالا هللا مأ ؟اهيف هنوقلختو ماحرألا
 مكتبي انزّدق نحن 5٠: :ىلاعت لاق مث
 لهأ نيب هيف ىواسو «مكنيب ةانفرص «توملا

 نحن امو «نيقوسبسمب نحن اموؤو ضرألا
 «مكلانمأ َلَدِ ْنأ ىلعط ١: نما

 ايف مكتشننو)» ةمايقلا موي

 لاق مث «لاوحألاو تافصلا نم «نوملعت ال ال
 نيو ل كلتا اد نَح 9 تن عْثنمْلا حش

 ىلوألا َةأشنلا ُمُتملع دقلوط :517 :ىلاعت ككماو 8
 دعب ماشنأ هللا نأ متملع دق دق نوُرُكذت الولف س آلف # (إ) ِوِيَِمْلاَكْيَرِْسَآْحيَش

 نورك الهن ءاروكذم ًائيش ' الوكت مل نأ 6 لهع نو َلَوَي أ خسف ار 1 4
 نوملعتو وجل عق

 فارفأج 53 ؟ى أ ةأشتنلا ىلع 5-5
 رذبلاو اهتراثإو ضرألا ٌّقش وهو «نوُنُرَت ام

 هللا لوسر نأ ريرج نبا ىور ءضرألا يف ةتبنُتو ُهَرارق ُهَرقن يذلا نحن لي ؟4نوغئرازلا نحن مأإ» ؟ضرألا يف هنوثبنت ؟4(ةَنوُعَرْرت منأأ» : :185 اهيف
 هانيقبأو انتمحرو انفطلب هانتبنأ نحن (ًاماطخح ٌةانلعمج ًءاشن ولإو : :58 «ثئرح لق نكلو ُتعرز مذحأ َنَوُقي الا :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 :517/ 4نوُمَرغمل انإ# : 55 [مكب لح اّمِم نومدنتو اهباهذب نوبجعتت :يأ] 4نوُهكفت مكاظفإ» هئاوتسا لبق هانسييأل ءاشن ولو مكب ًةمر مكل

 يذلا املا مُيأَرْفأِل : 54١ انل لام ال نومورحم نحن لب «نوُبّذعمل ان ءانب عقول نإ وُ نإ: :نولوقتف مكمالك نوُعونتف ««نوُموُرْحَم نحن لبإط

 الو برشل حلصي ال م ًافاعز «جاجأ ةانلعج ءاشن ولإل ا ؟4نولزنملا نحن مأإ باحسلا ؟4نرْلا نم ُةوقئزنأ منأأ» : 54 ؟4نوُبّرْشت

 نم نوُدفت ؟4نوُوون يتلا ولام مرفأ :/ا كا ذك كيلع لا هلاإ يف مكيع لا ةسن نورك الف نوزكشت الوفإ عز

 «نيوُفُملل ًاعاتمو)» ىربكلا راثلا ةركذت «ةركذت اهانلعج 55 :9/7* راثلا ٌرّرَش مهني نم نيابت رخآلاب اهّدحأ كح اذإ رافعلاو خرم ا

 324 [رفسلا ةعتما يفو لزتملا يف رخّدُت] ديدحلا صلاخو ةراجحلا يف اًهَعَدوُأ نأ ىلاعت هفطل نمو ءراَثلا الإ هحلصُي ال ماعط لكو رفاسملاو رضاحلل

 :ال] © موُجنلا عقاومب ْمِ مسقأ الفإب :/ه دابعلل ةحلصم ءايشألا هذه ٌقلخ هتردقب يذلا [سّدقو هّرنو ْمظع :يأ] «مظعلا كبر مساب خّبسفإ»

 نوملعت ول مظع مسقل هب ُتمسقأ يذلا مسقلا اذه َّنإ (ّمظع نوملعت ول ْمَسَقل هنإوإب :!/5 موجنلا عقاومب مسقأ :هريدقت [مسقلا ديكأتل ةدايز

 .اهلزانم :موجنلا ٌعقاومو .هتمظع



 يذلا نآرقلا اذه «ميرك ُنآرقل ُهْنِإإا
 ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم ىلع ُهشلرنأ
 «نوثكم ب باتك يف :ل/8 مظع ٌباتكل

 :19 رّقوم ظوفحم باتك يف ٌمّظعم
 «ءامسلا يف نيذلا ؟نورهطملا لإ ُهَّسْمَي الإ»

 ء[فحصملا ينعي ءضرألا يفو] «ةكئالملا ينعي
 نأ دواد وبأو كلام ىور ءرهاط الإ هسكي ال

 :لاق ملسو هلاو هيلع هللا لصهللا لوسر
 نم ليرنتو» م6 «رهاط الإ ٌنآَرقلا سمي الد

 ٌبر هللا نم ٌلّزنم نارقلا اذه ؟نيملاعلا بر
 هب ثلّؤنت اموؤ» :ىلاعت لاق 5 «نيملاعلا

 مهإ نوعيطتسي امو ممل يغبني امو نيطايشلا
 اذيفأل ١ :(نولوُرعل عمسلا نع
 !؟نآرقلاب نوبذكم «نوئِجدُم ممن ثيدحلا

 «(نوُبْذكت مكنأ مكفزر نولعجتوإ» 7

 :875 [نارقلا ةمعن ىلع] ركشلا لدب نوبذكت

 قلحلا ٌحورلا 4ةوُقْللا ِتْفَلَب اذإ الولف#
 ٍذشيح متنأوإ» :84 راضتحالا نيح
 نم ُهَدباكي امو رضَتحْما ىلإ «نوُرظَتت

 هيلإ ُبرقأ نحنوإل :88 توملا تاركس
 «نوُرصبت ال نكلوإل انتكئالم «مكنم
 نينيِدَم ريغ منك نإ الولفإ» :85 مهنورتال
 دق يتلا سفنلا هذه نوُعِجرُي الهف 4 اهنوُعِجرت
 متنك نإ دسجلا نم اهناكم ىلإ ٌموقلحلا تغلب
 متنك نإ اهنوعجرتإ» :87/ !؟نيبّساحم ريغ

 اًمأفإ :88 [اهنرُعِجرُت نلو :يأ] «نيِقداص
 دنع سانلا لاوحأ هذه «(نيبّرقملا ّنِم ناك نإ

 اولعف نيذلا #نيبّرقملا نمولل :مهراضتحا
 تامّرحْملا اوكرتو تابحتسملاو تابجاولا
 اهّنيَأ» :لوقت ةمحرلا ةكئالم ْنَأ ءاربلا ٍثيدح يف 5 توملا دنع كلذب ةكئالملا ةراشب مهلف «معن ٌةنجو ناحيرو ٌحْوَرْف» :85 تاهوركملاو

 ْنِإ اًمأوإ» : 96 ةرورسم ةحارتسم «تاحيروإ» ةحار (حوَرَقل ««نابضغ ريغ برو ناحيرو حْوَر ىلإ يجرخا « «بييطلا دسملا يف ةبيطلا ٌحورلا

 لوقت كلذب ةكئالملا مهرشبت «نيجَيلا باحصأ نم كَل ٌمالسفإل :41 نيهلا باحصأ نم رضتحملا ناك نإ امأو «نيببا باحصأ نمي ناك

 ناك نإ اّمأو «َنيَلاَصضلا نيبّذكملا نم ناك نإ اًمأوإ» :47 نيهلا باحصأ نم تنأ ةمالس ىلإ تنأ كيلع سأب ال يأ ءكل مدام :مهدحأل

 :4 4 دولجلاو نوطبلا .يف ام هب ربصُي يذلا باذملا وهو «ممح نإ ةفايض «ٌلزنق» : :8 7 ىدهلا نع نيلاضلا ٌقحلاب نييّذكملا نم رضتحما
 ةّيرِ ال يذلا نيقيلا يح وهل ربخلا اذه ّنِإ 4نيقيلا قح َوُهَل اذه نإ : 4 هتاهج عيمج نم هرمغت يتلا راّثلا يف هل ٌديرقتو « حج ٌةيلصتوإ»
 انو «(مكعوكُر يف اهولعجا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلزن ال «مظعلا كي مساب خبسفإل : 945 هنع دحأل َديِحَم الو هيف
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 5 1 رييقو ىلع وهو تيوب - يب ضرأل او تاون

 ترن
 هلغنإ

 و 2_2

 الاولوال اوه

 . مظعلا هللا ناحبس ورلمحبو هللا ٌناحبس (: م ٍدوجس يف اهولعجا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق «ىلعألا َكّبر مسا محبسإ» تلزن

 يذلا 4 زيزعلا وهوؤ» تابنلاو ناويحلاو ناسنإلا نم «ضرألاو» [ةكئالملا نم ءوسلا نع ُهَهّرنو هللا ّدحم :يأز «تاومسلا يف ام هلل حّبسإل ١:

 يبحُيف هقلخ يف فّرصتملا كلاملا وه 4تيمُيو يحي ضرألاو ٍتاومسلا ُكْلُم هلو : ١ هعرشو هرمأو هقلخ يف «مكحلاإو ٍءيش لك هل عطخ دق

 ىلع «رهاظلاوإ» [هدعب ءيش ال] (رخآلاوإ» [هلبق َءيش الإ (ُلَّوَأْلا وه : :" «ريدق ٍءيش لك ىلع وهوؤ» ءاشي ام ءاشي نم يطعُيو تيمُّيو

 ديدحلا ة ةروس ريسفت

 .[ءيش هيلع ىفخي الف ءنئاك وه امو نوكي وأ ناك امب :يأ] «ميلع ءيش لكب وهوإط [ءيش هنوُد سيل] «ُنطابلاوإ ءيش لك



 007 وه أ

 اوتسأّ وأين ف َسْرألاَوِ توسل َقَح ىِراَوُ

 نم ُلِنياَمَواَبْس ع امو ضرَاْلا ف ُِلياَمْدَلَعَي شْرعْلاَلَع

 نومي 2012 موو اف جَرياَمَو كمل
 زل ثيم اوْرلاو بوتس © 9 0

 تايلور خور اه انتلآِفَلَبلاْجِلوُي ©
 كَانَ ءوْلوُسَرَوهَّل 1

 © ٌركرعَأ ضأوُفَمنََو كْلَوَماَء نلف هَل

 دوي أوو وع لاو مو
 دونَ للري ىِْلَأَو اوه ير َنييِمّؤُم

 اي

 وُلد كلاَمَو () حب تومي

 ارقام ووتما رسوما

 اوَتَفَو دمي مافن رانية طع َكِيلْوَلَكَكَو

 5 ع 20 0 عوالم

 2 مفعل َنَسَح وَ
 هدير

 أوما 0007 + <> ءو

 ضرب ىِدَل

 يف ضرألاو ٍتاومسلا قلخ يذلا وهإط :4
 [هناحبس هقلخ ضعبل ٌنايِب اذه] 4ماَيأ ةّنس

 ريغ ءاوتسالا] #شرعلا ىلع ىوعسا متإ»
 مالكلا مدقت دقو [مولعم ريغ فيكلاو لوهجم
 ملعيإ» «فارعألا ةروس يف ةيآلا هذه ىلع
 اههف لخدي ام ددع ملعي «ضرألا يف جلي ام

 تابن نم «/اهنم جرخي امإ» رطقو ٌٍبح نم
 نم «ءامسلا نم لِزي امو رامثو زو

 نم «اهيف جرعي امو رادقألاو راطمألا
 متنك انيأ مكعم وهوا لامعألاو ةكئالملا

 ٌديهش مكيلع بيقر ريصب نولمعت امم هللا
 هملع يف عيمجلاو «متنك ثيح مكلامعأ ىلع
 عمسيف هعمسو هرصب تحتو ءاوسلا ىلع
 ماوجنو مريم ملعيو مكلاكم ىريو مكمالك
 وه 4 ضرألاو ٍتاومسلا ُكْلُم ُهلإل :ه
 ٌعَجرت 4 هللا ىلإو» ةرخآلاو ايندلل كلاملا

 :ىلاعت لاق ا؟ كلذ ىلع دومحملا وهو رومألا

 لوألا يف دمحلا هل وه الإ هلِإ ال هللا وهو

 حوُيو راهعلا يف ليللا ُجِلوُي» :5 «ةرخآلاو
 قلخلا يف فّرصتملا وه #ليللا يف َراهتلا
 م هتمكحب اهرّدقُيو «راهلاو ليللا بَلَقُي
 ةراتو راهنلا رصقيو ليللا لّوطُي ةراتف ءءاشي

 ةراتو ءنيّلِدَبعم امهكرتي ةراتو «سكعلاب

 هقلخب هديري امل هريدقتو هتمكحب كلذ لكو

 رئارسلا ملعب «رودصلا ِتاذب مع وهر»
 هللاب اوما :7 تيفخ نإو تقد نإو

 هب ناميإلاب ىلاعتو كرابت ّرمأ «هلوسرو
 تابثلاو ماودلابو «لمكألا هجولا ىلع هلوسربو 1

 ةيراعلا ليبس ىلع مكعم وه انت يأ هيف نيفآختسم مكلعج امث قافنإلا ىلع هناحبس ٌثحو 4هيف َنيِفلختسم مكلعج اَمِم اوُقِنَأ كلذ ىلع
 ٌبيغرت «ريبك ٌرجأ مهل اوقفنأو مكنم اونمآ نيذلافإ» هتعاط يف لاملا لامعتسا ىلإ ىلاعت دشرأف « «مكيلإ راص مث مكلبق نم يديأ يف ناك دق نإ
 ناميإلا نم مكعنم ءيش ُّيأو «مكترب اوُنِمْوعل كوُعدَي ٌلوسرلاو هللاب َنونسْؤَت ال مكل اهوإو :/ :ىلاعت لاق مث ,ةعاطلا يف قافنالاو ناميإلا يف

 نإ هَ لوسرلا ةعبب كلذب ينعيو «مككانم ٌدَحأ دقو !؟هب مءاج ام ةحص ىلع نيهاربلا مكل نيبو كلذ ىلإ موعدي عرهظأ نيب لوسرلا

 نيهاربو ٍتارهاب لئالدو ٍتاحضاو اَجبُح 4تاسّيب ت ٍتايآ هدبع ىلع ُلّرتُي يذلا وهزج 4 [نينمؤم متنك ذإ :يأ] «نينمؤم متنك

 فوؤرل مكب هللا ناو نيقيلاو ىَدُا رون ىلإ ةّداضتملا ءارآلاو رفكلاو لهجلا تاملظ نم «روُتلا ىلإ ٍتاملظلا نم مكَجِرخُيلإل ٍتاعطاق
 مهنع لازأ دق هنأ نيبو ناميإلا ىلع مهّمح مث قافنإلاو ناميإلاب ًالوأ مهرمأ لو .هبشلا ةلازإو ساتلا ةياد لسرلا هلاسرإو باتكلا هزنإ يف «عحر

 ٍتاومسلا ُثاريم هللوإ» ًالالقإو ًارقفاؤَشحت الو اوُفنَأ 4هللا ليبس يف اوقفت الأ مكلاموإ» : ٠١ :ىلاعت لاقف قافنإلا ىلع ًاضيأ مهّتح هعناوم

 4 لتاقو جمفلا ٍلبق نم قفنأ نم م مكنم يوتسي الإ» [هل قحتسملا ىلإ ثاريملا عوجم رك امهيف نم ضارقناب هيلإ ناتعجار امهنإ :يأ] 4« ضرألاو

 دعب امأو ءاديدش لاحلا ناك ةكم حتف لبق نأ كلذو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد ْمظعأ كنلوأإب هلعفك لعفي مل نمو اذه يوتسيال

 هللا ضرُقُي يذلا اَذ نإ «ريبخ نولمعت امب ةلاوإ» اولمعام ىلع ٌباوث مهل مهلك يتلا هللا دعو ًالكوإ» مالسإلا رهظ هّلإف حتفا
 .ةمايقلا موي ةّنملا وهو رهاب قزرو ليمج ٌءازج «ميرك ٌرجأ ُهلو ُهل ُهَفعاضْيفظ ؟هللا ليبس يف ةقفنلا وه (ًانسح ًاَضْرَق



 نول ا ىَعسي تانمؤملاو نينمؤملا ىّرت مويإف : ؟

 ىلاعت ربخي 4«مهناميابو مهمديأ نيب مهّرون
 0 تتوالى نيب ىعسي مهرون نأ نيقدصتملا نينمؤملا نع همك ع يع س حرس يوجب م اوم و وس سس م 2 7 01 5 . 0

 ع 0111 0-2 مهلامعاأ بسحب ةمايقلا تاصرع يف مهيديأ

 تيب تكتسي ليي عطا نم ير تا ةراشبا مكل رمل
 79 راب عرق وعد ًادبأ اهيف نينكام 4ابيف نيدلاخ راهمألا اهيحت

 ارش ناشط ييف ولت انور او موي» : ١١ «مظعلا ٌزوفلا وه كلذ

 ب هم رف م م م وسم 2 ع7 اضأ نيالا تاقفاسملاو نوشقاسلا لوقي

4 

 2 5 11 )يازمن 0 نم تاصرتلا ىف ةماقلا مو عقب اّمع لات
 0 1 و هّنِإو ؛:ةميظعلا لزالزلاو ةجعزملا لاوهألا

 وو رس 09 ل دسم دب ع ء 2 مكس ب هس هك ل ا ع ا
 نأ اج صح نيام كر لمعو هلوسرو هّللاب ّنما نَم الإ ٍذئموي وجني ال

 مسج هي

 7 يد عع كب مور ووم < 2 لاق ليق ّرَجَر هنع ام كرتو هب هللا رمأ ام

 الو ةيدؤ محد 0 رووعْلأأمكَرََو وللا هيي اوُمِجراإ» :نونمؤملا

 ٌراصَمْلأ لش ومها كوم أورقكب ذل ءروتلا كلانه اوسقلاف ةملظلا نم مّشج

 هلارك موو قي سس 0 مة م ذو لوسر نأ يتاربطلا ىور ارو اوسوتلافل
 لك ا نيذاِل نايم 2 ْنإ» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 حرصو وول د ع صارو و 2000 هذ مهئامسأب ةمايقلا مم موي ساثلا وعدي ىلاعتمللا

 لبق نم ب لا اووأ َنرَلَك اونوكي الو َّقَحأ وعل َلرئاَمَو هللا ْنِإف طارصلا دنع اّمأو ءودابع ىلع هنم ًارتس
 5 م مو يرو بمول وع 4 2 2001 ع لاطف قفانم لكو ءارون نمؤم لك يطعي ىلاعت هوو 22 حاس 2 ع 00 30 000 2 8
 7 70 ير مسكس يس ل ل ى 7 6-5 رون هللا َبْلَس طارصلا ىلع اووتسا اذإف ءارون
 دبل كين ةأيزمدنب قالا ضيف اوملعا انورظنا نوقفانملا لاقف «تاققانملاو نيقفانملا
 ء(ادحأ ذحأ كلذ دنع ركذي الف ءكئروون ا يكونا هوت | َنوُلَقَحَت مُكَّلَعَ سمكا ونمو و رون نم سبتقن 2 نب دس رو #2 هس 50 سس رج جس 000 انل أ اني نونم يلا لاقو « 0 تقل
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 باعسصي هيف هنطاب راثلاو ةنحلا نيب طئاحوه «ةمحرلا مد كح هلو م و رمل فَحنضن مح اَضَرقَمَتلأ هيف ُهنِطاب باب هل روسب مهيب َبرضف»

 ماب راثلا «باذعلا هلق نم ةرِهاظوإ» ةتمحلا

 نيتمؤملا نوقمفانملا يدانُي «مُهَنوُدانُيد : ١

 ْمُكئَرغو ميتراو مصّيرتو مكسفنأ مُتف مكتكلوإ» انعم منك دق 4ىلب اولاقإو ؟تابجاولاو تاعامشلا مكعم دهشن ايزدلا يف «مكعم نكن ملأ
 ٌرمأ ًءاج ىتحإ» انل رفغُيس مّلقو «توملا دعب ثعبلاب متبتراو .هلهأو قحلاب متصّبرتو «تاوهشلاو يصاعملاو تاّذللاب مكسفنأ متنتف «يلامألا
 نم الو ٌةيدف مكم ُدَحْوُي ال مويلافإ : ١ ناطيشلا ةعدخ ىلع اوناك ؛ناطيشلا (ٌرورَغلا هللاب مرغوإ» توملا كءاج ىتح اذه يف متلز ام ولا

 يه «مالوم يهإطو كريصم يه «زاتلا ماوأمإل هنم لبق ام هللا باذع نم يدتفيل ًابهذ رضرألا ءلك َمويلا كٌدحأ ءاج ول «اورفك نيذلا
 لزن اموإ» ةظعرملا دنع مهنولق نيلت نأ نينمؤملل َنآاَمأ (هللا ركذل مهبولق عشحت نأ اونمآ نيذلل ٍنأي لأ : ١١ «ريصملا سئيوإ» مكب ىلوأ

 نأ نينمؤملا ىلاعت هللا ىمن «مهُيولق تَسقف ةف ُدَمألا مهيلع لاطف لبق نم باتكلا اوثوأ نيذلاك اونوكي الوإل «هعامس دنع نارقلا قحلا نم

 مهنم ريثكوإل ,اليلق ان هب اورتشاو مهيديأب هللا باتك اولَدب دمألا مولع لاط ال ىراصتلاو دويبلا نم مهلبق نم باتكلا اولمح نيذلاب اوهشتي

 «نولقعت مكلعل ِتابآلا ْمُكل اب ذق اهتوم دعب ضرألا يِبحُي هللا نأ اوُملعاإ» :10/ ةلطاب مهلامعأو ةدساف مهمولقف «لامعألا يف (نوُفِساف

 ةيساقلا بولقلا يدبي كلذك «ثيغلاب تيما ضرألا يبحي اك ءاهيلض دعب ىرايحلا يدبمو اهمتوسق دعب بولقلا ُنْيلُي ىلاعت هللا ْنأ ىلإ ةراشإ هيف

 «ةنكسملاو رقفلاو ةجاحلا لهأل مهاومأب ءالؤه بيثي اّمع ىلاعت ربخُي (ًانسح ًاضرق هللا اوضرقأو ِتاقّدّصمْلاو نيِقّدَّصْلا ْنإإل نارقلاب
 ٌرجأ مهلو)» ةئامعبس ىلإ اهاثمأ رشعب ةنسحلا «*( مه فعاضُيإل ًاروكش الو هوطعأ نّمِم ًءازج نوديري ال هللا ةاضرم ءاغتبا ةصلاخ ةينب هوُعفدو

 .نسح بامو ليزج باوث 4ميرك



 انج تلا
1( 010 

831981 

 هي صراخ لس

 ةاَدهْشلاَو نوُعيِدِصلاْمه كيلو ءولَسروهَلأباونماء ذَا

 0ك 12210100

 اوذكو ا اوركيد عه مهرج مهل مورد

 ريل اس اوملغأ (9) ويحلل بح َكِيِكوَأانياَكِ
 4 3 1 عر سس وف 2 د اسود م

 ٍلاوُمال و 0 وس 7 دو بل اياذلا

 ا دم و -_ و 26 اًنكْل] عا م آ

 غر 2ك هذ هه هس رس عياض . ج4 70 7

 ادم رش اطواق وحر 1 3 ع

 1 هو ا هر 5 مر م مس هرصضرر 7

 00 ريزملا عم الكندي هو ناوضروءهّنلأ نم

 رس را رس يدلل سس سس 7 مدس

 ءاَمَسلَأٍض رَعْكاَهْصْرَع َِئَجِوَيَر نّمَو ءورفغم لإ وقياس
 2 ويب ركس 01 وع

 ٌلْضَف كلذ ِهِلَسَرَوِهَكلا أوم

 َباَآَما) ويِظَعْلاٍل ْضَفْلا ود مَسَأَو ءَعيْنَم ِهتؤْ هه
 برا تَد دع ضراْلأاَو

56 
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 كس ع -

 يكس قل[ كيش الَو تيل ويش
 كل () 0 رصدت لع كلل َناَهآَرَب َللسِْدَي

 ُهَّلأَو مكي ام يأوم أوُحَيَفَتاَلَو حكَتاَقاَم َلَعأَوَسََت

 1  توكتيتزل © روحك

 ديلا عْلاَوه هلأ نو لوسي 18 نَمَولْخلاِبَس اَنلأ
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 ْمُه كتلوأ ِهِلُسُرو هللاب اونمآ نيذلاوإل : 18
 هلسرو هللاب نينم ْوملا فصو اذه «نوقيدصلا

 مهل مهّيِر دنع ٌءادهشلاوإط نوقيدص مهّنأب
 «مهزونوإ» مهنلا تانج يف «مهُرجأ
 اوُبَدكو اورفك نيذلاوإ» .مهيديأ نيب ىعسي

 ركذ ال 4 محملا باحصأ كتلوأ انتايآب

 نيبو ءايقشألا ركذب فطع مهلامو ًءادعسلا
 :ةايحلا ّرمأ ًانهوم ىلاعت لوقي 7١: مهلاح
 ةئيزو وهو ٌبعل ايندلا ةايحلا امنأ اوملعاإ»

 «دالوألاو لاومألا يف رئاكتو مكنيي ٌرخافتو
 لفمكو» اهلهأ دنع اهرمأ لصاح امن
 طونق دعب يتأي يذلا ٌرطملا وهو 4 ثيغ

 بجعي , 4ةئابن ٌرافكلا ٌبجعأإب «سانلا

 ؛ثيغلاب تبن يذلا عرزلا كلذ تابت عارزلا

 مهّنإَف ٌرافكلا ايندلا ةايحلا بجعُت كلذك

 مث ءابيلإ ساّتلا ليمأو اهيلع ٍءييش صرحأ
 اذكه «اماطخ نوكي مث ًاًرفصم هارتف جيبي

 ًازوجع نوكت مث مث ةّباَش ًالوأ نوكت ايندلا ةايحلا

 هرمع لوأ ف كلذك نوكي ناسنإلاو ءءاهوش

 مث «رظنملا يب . ًايرط ًاّضغ هبابش ناوفنعو

 ام ًاخيش ريصي مث ةلوهكلا يف عرشي
 ىلع الاد لثملا اذه ناك املو ءىّوَقلا فيعض
 رّذح ؛ةلاحم ال ةنئاك ةرخآلا نأ ايندلا لاوز
 4«ديدش ٌباذع ةرخآلا يفوإ» :لاقف اهرمأ نم

 هللا نم ٌةرفغموإط [للاب رفك نمل :يأ]
 داقناو هلسربو هب نما نمل :يأ] «ناوضرو
 عام الإ ايندلا ٌةايحلا امو» [هعرشل

 .هيلإ ّنكَر نمل ٌراغ ٍناف حاتم يه (روُرْغلا
 ريخ ةتكلا يف ٍطوَس عيضوملا :حيحصلا يفو

 نم تاريخلا ىلإ ةردابلا ىلع ىلاعت هللا ثح «ضرألاو ءامملا ٍضرعك اهّضرع ٍةّنجو مكبر نم ٍةرفغم ىلإ اوُقباسإل : ؟١1 «اهيف امو ايندلا نم

 اك ءامسلا سنج :يأ «ءامملا ضرعك اهُضرعإل «تاجردلاو باوثلا هل لّصحْتو تالزلاو ٌبونذلا هنع رفكت يتلا:تاركتملا كرتو تاعاطلا لعف
 اذه «مظعلا ٍلضفلا وذ هللاو ًءاشي نَم هيتْؤُي هللا لضف كلذ ِهِلُسُرو هللاب اونما نيذلل ْثَدِعأ» «# ضرألاو ٌتاومسلا اهضرعإل :ىلاعت لاق

 رخُي «باتك يف الإ مكيسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باص امل :؟ ؟ مهلإ هِناسحإو مهيع ِهّنَمو ٍهلضف نم وه هل هللا ُمُهَلَمُأ يذلا

 يف ةبيصملاو [لوألا] هللا باتك يف ضرألاو ءامسلا نيب ةميصُم لكف ؛ةمسدلا أن نأ لبق نم اهأرين نأ لبق نمإط هقلحخ يف قباسلا هردق نع ىلاعت

 لبق ريداقملا هللا َرَّدق» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ ىور «ضارمألاو عاجوألا سفنألا يفو «بدحلا ينعي نونسلا يه ضرألا

 امو «نوكي امو ناك ام ملعي هنأل لجو ّرع هللا ىلع لبس «(ٌريسيمللا ىلع كلذ َنِإإط «ملسم هاور (ةنس فلأ نيسمخب ّضرألاو تاومسلا قلخي نأ

 لبق ءايشألل انتباتك قّبَسو انملع مّدقتب مانملعأ «ماتا امب اوُحرفت الو مكتاف ام ىلع اًوَسَأت اليكلإ» :77 نوكي ناك فيك ناك ول نكي مل
 الوإط «ناكل ًايش رق ول هّنأل مكتاف ام ىلع اًوََأت الف مكييصيل نكي م مأطخأ امو مكعطخُيل نكي مل مكباصأ ام نأ اوملعتل ؛اهتدوجوو اهنوك
 هن هريغ ىلع ربكتم «روخف لامع لك بحي ال لاو :ىلاعت لاق اذهو مكيلع هب هللا معنأ امب ساّنلا ىلع اورخفت ال «ماتآ امب اوحرفت
 .«ُذيمحلا يغلا وهدللا َنِإف هتعاطو هللا رمأ نع «ٌلوتي نموإلل هيلع ساّنلا نوضحيو ركدملا نولعفي 4لخببلاب ساّثلا نورمأيو نولخيي نيذلا»

 تح ةعالطا كّير مهيلع علطاف «ليدانقلا كلت ىلإ يوأت مث «تءاش ثيح ةّنحلا يف حرست رضخ ريط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ َنإ» :لاق ِهلييَع هللا لوسر نأ نيحيحصلا فو 16 :ةيآلا



 4تانتيبلاب انلسُر انلاسرأ دقلو» :2وه

 مهعم انلزنأوإ» تاّرِهابلا ججحلاو تازجعملاب
 «نازيملاوإ» قدصلا لقنلا وهو «باستكلا

 قحلاب «طسققلاب ساّنلا موقيلإ» لدعلا وهو

 هب اوربخأ اهف لسرلا عابتا وهو «لدعلاو
 سأب هيفديدحلا اتلزنأوإ» هب اورمأ ايف مهتعاطو

 ٌّقحلا ىَبَأ نمل ًاعدار ديدحلا انلعجو 4ٌديدش

 ٌعفانموإ» هيلع ةجحلا مايق دعب ٌهَدَئاَعو

 ناعتسي يتلا تالآلا نم مهشياعم يف «ساّلل

 ماوق ال امو [ةعانصلاو] ةكايحلاو ةثارحلا يف اهب
 نَم هللا َمَلْعَيِلَوظ «كلذ ريغو «هنودب سانلل

 لمح يف هِي نم «بيغلاب هَلْسْرو ُهٌَرُصِ
 يوق هللا ْنِإإ» هلوسرو هلل ةرصن حالسلا
 هنم جايتحا ريغ نم ُهّرّصن نم ٌرصنِي «زيزع
 مكّضعب والميل داهجلا عرش امّثإو «ساثلا ىلإ

 مهاربإو ًاحون انلسرأ دقلوإ» :55 ضعبب

 ربخي «تاتكلاو ةّوبنلا امهتيَرُذ يف انلعجو
 ٌلسرُي مل مالسلا هيلع ًاحون ثعب ذنم هنأ ىلاعت

 كلذكو «هتيرذ نم الإ اًيبن الو الوسر هدعب

 ءايبنألا رخآ ناك ىتح ؛مالسلا هيلع مهاربإ

 ('"”ميرم نب ىسيع ليئارسإ ينب نم هتلالس نم
 مهراثا ىلع انيفق مث» :71 :ىلاعت لاق اذهلو

 ليجنإلا هانيتآو ميرم نبا ىسيعب انيفقو انلسرب
 مهو «هوُعبتا نيذلا بولق يف اناعجو
 ةيشخلا يهو ةقر «ةفأر نوُيراوحلا

 «اهوُعدتبا ةينابهروإ قلخلاب 4ٍةمروإ»

 «مييلع اهاتبتك ام ىراصنلا ٌةَّمَأ اتعدتبا

 ءاقلت نم اهومزتلا ّمُه امّنِإو مهل اهانعرش ام
 انبتك ام وللا ٍناوضر ًءاغتبا الإ ءمهسفنأ
 هللا نيد ين مهعادتبال مه مد اذهو «مايقلا ٌّقح ُه وُمرتلا امب اوُماق امف (اهتياعر قح اهوَعَر امفإ» هللا ٍناوضر ًءاغتبا مهملع انبتك امّنِإ كلذ مهيلع

 اونمآ نيذلا انيتافإ» .لجو رع هللا ىلإ مّرقُي ةبرق هنأ اومعز امب ُهوُمرتلا اب مهمايق مدعلو هللا هب ٌرمأي مل ام

 تكا

 5 بتكت م ُمُهَعماََْنَأَو تسي اباَمْلَسَر اَمْلَسَرَأدَمَل
 ِهِفَديِرَلَل اَنَلَوَأَو طْسِقْلاِبس نلاقي اَرِمْلآَو
 رول سل رخل سس را كي سل تحس 8 6 4 وع ظل

 متفرد هل ملعيإو سال فتم ديس

 ل ا ا ُح

 ميدو عاكس 90 برسوم أَنِبِيَعْلاب
| 

 ِت 3 م < أو هويت اَم عد ىف داَعَحَبَو 2ص ل هذ

 مرت كا مَ © دوست نق ريكو
 ليلا ُهتاََوَرَصْرَم نأ سعوا

 هروةمح و ةفأر وكسأ سيلا ولك قاَنلَعَج اَنَلَعَجَو اَقَرَو ديو َدَفَأَر وع 0

 اَمَهَدَت |ناوٌضرَءاَعِتب ده 1 َمُهْيَلَء هس اماه اًهوعرتبا
 لص
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 َهَللَأ أومن ًاونماءنذْلأ امك 00008 َنوُفِسَف ممر ادساأ

 حجو هت ذآ 07 3

 مكحل لعجو -هّيمح ينك هلو“
 حرس ول - ريو م تح تح 20 2011

 سمت دلل اًرفَيَو هي نوشمت ارو
 در را سد

 ٌناَووَلأِل ْضَفْنَم ىلع َنوُردَقِباَل اي تكحلا لَهَأ
 م 002 8 جرو ضن ماش جددص

 (9 مىَِعْلأٍل صمام

 ا

 ميمون د ْيَلْعْل
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 هللا اوُقَتا اونمآ ن نيذلا اهيأ ايإ» : 4. ةوفلاخو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هوبّذك نيذلا مهو «نوُقيماف مهنم ريثكوإل ُهوَُدِصو ملسو هلآو هيلع هلل

 ب مهناميإب ؛نيّرجأ 4(ويمحر نم نيلفك مكتؤُي هلوسرب اوُنمآو

 : .# مظعلا ٍلضفلا وذ. ةلاوإ لضفلا هلو «[نوّبحُي نم ىلإ

 .[يبطرقلا ريسفت نع] .ةعاطلا نع نوجراخ نورفاك 4نوقيساف مهنم ريثكوإ» نودتهم امهيرُد نم :يأ «راتهمإلل حونو ميهاربإب ثا نم :يأ مهنمفإ :ةيآلا ةمعت ريسفت (1)
 /؟5/5١ج ريثك نيا/ .«نوعجريال اهلإ مهّنأ ُتيضق دق ين :لاقف قّرم لّوأ انلتاق ا" كيف لتاقنف ءايندلا رادلا ىلإ انّدرت نأ بحن :اولاقف ؟نوديرت اذام :لاقف <

 ؛تا ارايدلاو عماوصلا يف مهاياقب كلتف ؛مييلع هللا دّدشف مهسفنأ ىلع اودّدش أ ًاموق نِإف ؛مكيلع هللا دّدشيف مكسفنأ ىلع اوددشتال» :لاق هلع هل لوسر نأ ىلعي وبأ ىور ؟1/ :ةيآلا

 /7/4١5ج ريثك نبا/ .امللا ليبس يف داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو «ةينابهر ةَمأ لكل» :ًاضيأ ىلعي وبأ ىورو .«مهيلع اًهاَتبتكام اهوعدتبا ةيئابهر

 ىلص هن اوما نبدا مه كو هّرجأ مهن

 ملسو هلاو هيلع هللا لص ٍدّمحمب مهئاميإبو ليجنإلاو ةاروتلابو «ميرم نبا ىسيعب

 :9 حر روف ةاوإ» مكيوُد «مكل فو ملسو هلآ هيلع هللا لص يبلا مهعاباو ناقل يدب نوع اروث مكل لعجيوإط :مهتيدصتو

 نأوإل هللا عنم ام ءاطعإ الو هلل ٌاطعأ ام در ىلع نوردقي ال مهنأ اوققحتيل هللا لضف نم ءيش ىلع نوُرددقي الأ باتكلا لهأ معي الئلإ)

 ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم نع ةّوبنلا نوفرصيف «مهسردي أب سيل لا اي لضفلا نأوإط «مالسإلا :هللا لضف] اشي نم دي هيتْي هللا ديب لضفلا



 08 ع ءيدا - فاض د
 م

 حرم صر 200 مورو 3 هه

 كَ ِلوقلان ارك نو وفل مَتِإَو مُهَسَدلَو
 هه 100 ًَ 6 هد لم 0 ور رس سو

 ووعي موي نموهم 7 روفع وْمَعَل هلأ

 تولع كلذ اصمت نَأَق نّمَوَبمَ 27 روحو دام

 قرت مهن وأ ف( ءج ولسانينأوأد
 لامس َنيَّيِس ُماَعْطِإق تت ساتيدأ لقدم نوت 58

 ُهَهَأ دوُدْح كَلأَيَو د لوُسَرَو هبل

 أوو هلي وذ ايلات )هل ُباَدَع سرع 0
 رف كلْلَو تدي تيا 0 انيك

 َمِيِمُهُتَيَم اَعيِجهَسأْمهَُِيَمَْي 0 20-2

 (©) ديس لُكلع لَو دوو أه دَصْخَل اَولَع

 ؟مءركتر
 00 ثرجلل

 ةلِداجملا ة ةروص ريسفت

 يف َكُلِدات يتلا ّلوق هللا غمس ذقإل : ١

 اهجوز يكتشت ةبلعث تنب ةلوخ يه اهجوز
 هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىلإ تماصلا نب اسوأ

 يلام لكأ هلل لس اي :لوقت يهو ملسو هلآو
 تربك اذإ ىتح ينطب هل ٌثرثنو يبابش ىقأو
 يِنإ ّمهللا. !؟ينم ٌرهاظ يلو عطقناو ينس
 ليربج لزن ىتح تحري امف «كيلإ وكشأ
 لوق هللا غمس ذقإو :ةيآلا هذه مالسلا هيلع

 هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف َكلِداجت يتلا

 :؟ «ريصب ٌعيمس هللا َنِإ مرواحت ٌعمسي هللاو

 لوقي «مهئاسز نم مكنم نوٌرِهاظُي نيذلا»

 دنع راهظلا ناكو ,يّمأ رهظك يلع ِتنأ :امل

 لعجو ةمألا هذمل هللا َصخرأف ءاقالط ةيلهاجلا

 مهتاهّمُأ َنُه امإ .ًاقالط هلعجي ملو ٌةرافك هيف

 ٌريصت ال «مُهنذلو يئاللا اّلِإ مهتاهمأ ْنِإ
 يّمأ لثم وأ يّمأك لع ٍتنأ ,لجرلا لوقب أر
 لاق اذهلو «كلذب تك ريصت دل ؟«كلذ هبشأ امو

 لوقلا ني ًاركنم َنوُنوُيَل مهّنإوإ» :ىلاعت
 وفعل هللا ' نو ًالِطاب ًاشحاف ًامالك «ًادوزو

 :8 ةّيلهاجلا لاح يف مكنم ناك اّمع يٌروُفَغ

 نوُدوُعَي مث مهئاسن نم نوُرِهاظُي نيذلاوإ
 نأ 4اًساعي نأ 0

 رهاظ مف ةرافكلا هذ رك ىح هل ل

 ةرافكلا الإ هعفري ال ًاعرحت اهمرح دقف ةنأرما

 سيلو ُح اكنلا : :ُسملا ,ماشاتي ْنأ لبق نمط

 نوطعوت مكلذإل رثكُي تح اهلبقُي نأ هل

 «ريبخ نولمعت امب هللاو» هب نورجرت وب

 «أنيكسم نيس ُماعطإف طتسي م ْنَمفإ) اًساتب نأ لبق نم «نيقباتتم نيربش مايصف ْذجَي م ْنَمَفط :4 مكلاوحأب ملع مكحلصُي مب ريبخ
 ُةُمراع أولا ُدوُدُخ كلتوؤ» ءاذهل اذه انعرش (هلوسرو هللاب اوُنِمْوُِل كلذإ# ناضمر يف ُهتأرما ٌعماج يذلا ةّصق يف نيحيحصلا يف بيترتلا اذهو

 اك رمألا سيل الك «ءالبلا نم نوججان مهّنأ اوُدقتعت ال ةعيرشلا هذه ماكحأب اومزتلا الو اوُنمْوُي م نيذلا «ملأ ٌباذع نيرفاكللوإ اهوكيتنت الف
 تك اك اوبك ُةَعرش اوُدئاعو ُهَلوسرو هللا اوقاش نيذلا 4ةَلوسرو هللا نوُداحُي نيذلا نإ :© ةرخآلاو ايندلا يف . ملأ ٌباذع مهل لب ءاوُمَعَ
 نيرفاكللوإب رباكم ٌرجاف رفاك الإ اهُدِناعُي ال تاحضاو (ٍتاَّيب ٍتايآ انلزنأ دقوا مهبيشأ ْنب لعف اك اوزحخأو اونمّلو اوُِهُأ 4مهلبق نم نيذلا
 رايعص يف نيرخآلاو يَ هللا عمجي ةمايقلا موي كلذو «أعيمج هللا ْمُهنَعبَت موي : * هللا عرش عابتا نع اوربكتسا ام ةلباقم يف كينيِهُم ٌباذع

 عيش لك ىلع ةلاوإل اوُلمع اوناكام اوُست دق مهو «مهملع ةَظفحو هللا ةطبض وسو هللا ةاَصخأإط رش وأ ريخ نم #اولمع امب ْمهنْيفإل ياحاو
 .ىلاعتو هناحبس فيش ىسنيالو «ىفخيالو ء ءيش ةنع ٌبيغيال «ٌديِبش

 ُةدَصْمَل ذيع
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 َكُمحري كلذ ىلع كلمحام» :لاقف ٌرْفَكَأ نأ لبق اهيلع ٌتعقوف يتأرما نم ترهاظ يّنِإ هللا لوسراي :لاق ًالجر نأ سايع نا نع ةمركع ثيدح نم نتسلا باحصأ ىور * :ةيآلا
 .حيححص نسح : :يذمرتلا لاقو .«لجو رع هللا كرمأام لعفت ىتح اًهْيرقت الفا :لاق «رمقلا ءوض يف اهاخلخ ٌتيأر' :لاق (؟هللا

 /5؟4/١ج ريثك نبا| .رْفَكُي نأ لبق جرفلا نود اهف اهاشغي نأ أسأب ىريال ناكو «جرفلا يف نايشغلا ينعي :يرصبلا نسحلا لاق



 هقلخب هملع ةطاحإ نع ًاربخم ىلاعت لوقي :ا/

 هتيؤرو مهمالك هعامبو مهبلع هعالطاو
 ملعيإ هللا نأ َر رت ملأ اوناك ثيح مهئاكم

 نم نوكي ام ضرألا يف امو تاومسلا يق م

 مهغبار وه الإإ ةثالث ري نم (ةثالث ىو
 نم ىنذَأ الو مبسداس ره الإ ةسمخ الو

 «اوناك انيأ مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ

 مضر مهمالك عمسي مهلع ٌعِلطُم
 كلذ عم [هتكئالم :يأ] هلسرو ,مهاوجنو
 0 ملع عم هب نوجانتي ام ٌبتكت

 ملعي هللا َنأ اوملعي ملأإ» :ىلاعت لاق اك هل

 اذهو © بوغلا م ُمالع هللا نأ مهاوجتو مهم
 هذبب دارملا نأ ىلع عامجإلاو ٍردحاو ريغ ىكح
 ةدارإ يف كش الو ىلاعت هملع ةيعم ةيالا

 نإ ةّمايقلا موي اوُلِمع امب ْمُهُْي مث» .كلذ

 نيذلا ىلإ رت ملأ» :8 (ملع ال
 «هنع اون امل نوُدوُعي مث ىّوجتلا نم

 هلاو هيلع هللا لص يبنلا نيب ناك يا

 مهب رم اذإ اوناكو «ةعداّوُم دوبيلا نيبو ملسو

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ٌلجرلا

 نمؤملا نظي ىتح مهنيب نوجانتي اوسلج ملسو
 اذإف ُنموملا ٌةركي امب وأ هلتقب نوجانتي مهن
 مهاهنف مهميلع هقيرط كرت كلذ نمؤملا ىأر
 ىوجنلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هذه هللا لزنأف .ىوجنلا ىلإ اوُداعو اوبتني ملف

 ىوجنلا نم اوُهُن نيذلا ىلإ رت ملأ» :ةيآلا
 ممالاب َنوَجاَيو هنغ اوُهَ امل نوُدوْعَي ُم

 ايف نوُئّدحتي ؟«لوسرلا ةيصعمو ٍناَودعلاو

 [ملظلاو بذكلاب :يأ] ناودعلاو مثالاب مهنيب

 ح كوؤاج اذإوإط .ابب نّوٌصاوتيو اولع نوريصُيو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفلاختو
 :ةياور ينو («كيلع :اولوقف باتكلا لهأ نم ٌّدحأ مكيلع مَلَس اذإ) :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق حيحصلا فو [ٌتوملا :ماَسلاو]

 امب هللا انبّذعل ًايبن اذه ناك ول :مهسفنأ يف نولوقيو «نطابلا ين متش وهو ءاذه نولعفي 4لوقن امب هللا انُبَذعُي الول مهسفنأ يف نولوقيوإ» ««مكيلعو»

 الف مثيجانت اذإ اونمآ نيذلا اهّيأ ايإ» :4 «(ريصملا سئبف اهنولصيإ» ةرخآلا رادلا يف مهتيافك متهج 4متهج مهبسحإ» :ىلاعت لاقف «لوقن

 اوقتاو ىَقتلاو ٌريلاب اًوجانتوإط باتكلا لهأ ةرفك نم ةلهجلا هب ىجباستي ك «لوسرلا ةيصعمو ناودغلاو مثإلاب اًوَجاَست
 ثيح ةّراسملا يهو «ناطيشلا نم ىّوجتلا امنإإ» ٠١: اهب مكيزجيسو مكيلع اهاصحأ يتلا مكلاوقأو مكلامعأ عيمج ع ربخيف «نوُرَشحُت

 سحأ نمف هلا ٍنذإب الإ ائيش مهراضب سيلوإب مهأوُسَِ «اونما نيذلا َنْحَيِلل هنييزتو هليوست نم 4ناطيشلا نمإ)مًاءْوُس اهب نمؤملا مهوتي

 ةثالث منك اذإ» :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم ىور .هللا نذإب ٌءيش هَرضي ال هنإف هللا ىلع لكوتبو هللاب دهتسيلف ائيش كلذ نم

 ةت مكل ليق اذإ اوُنَمآ نيذلا اهيأ ايل (ُةُتْرَحُي كلذ نإ نب الإ ثلاثلا َنوُد ٍنانثا يجانتي الف

 اوضبنا#اوُرِشنافاوْرُشناَليِقاذإوإب لمعلا سنج نم ءازجلا نأ كلذو «مكل هللا حسفي» سلاجملا يف ضعب ىلإ مهّضعب َنيسحُي نأب نينمؤملا

 هللاوإو هعفر هلل عضاوت نمف تاجرد ملعلا اوتوُأ نيذلاوإ» [ةماركلاو باوثلا يف :يأ] 4مكنم اونمآ نيذلا هللا عفْرَي ءاوبيجأف لاتقلاو ةالصلل
 .«ريبخ نوُلمعت اهب

 ثغ متل فاتن توسل فاَمْهعَملأَنامل
- | | 5 

 ْمُمَس داسوه اس حالو / مهحياَرَوْهاْلِإ ةئمنلث 5 وجت نم
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 مهكش 09 فم وهاك كل نمد 5
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 جا رص ا 2 ومارس هوب مو وو

 رثول اب بتم وجتنتيو هنعاوب امل 1 نو دوعل م ىوج أنعأوبم
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 كيلع ماسلا :نولوقي 4هّللا هب ُكّيَحُي : امب َكْوّيَح

 هيلإ يذلا هللا ١

 ىلاعت رمأي اوُحَسْفاف ٍسلاجما يف اوُحَّسفت



]1 
 ب

9 

 داس ل 7706 و

 كو كدي يبو معمل
 0 و هر مس ت6 ل 0
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 اوُلَعَفَت لقول دحام قا ©
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 اموال سلات 2# توفاه طا
 ٍبِذكْلا لع تو اع لودي شا مي
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 اننإ

 ْمُكيَجاَن اذإ اوُنَمآ نيذلا اهُّيأ ايإ) : ؟

 [هتيبو مكنيب اهف هومُتْرَراس] 4لوسرلا
 هرهطت 4ةقدص مكاوجن ْيَدَي َنيب اوُمُدقف»
 مكل ٌريخ كلذإ» :ىلاعت لاق اذهو «هيكزتو
 كلذ نع ٌرجع نَم الإ 4اوُدجت مل ْنِإف ٌرهطأو
 الإ اهب ّرمأ امف «محر ٌروُفَع هللا َنِإَفظ ِهرقفل
 مقفشأأ) : ١57 :ىلاعت لاق مث .اهيلع ٌرِدق نَم

 ؟#«ٍتاقدص مكاوجن يَدَي نيب اوُمّدقت نأ
 نم مكيلع مككحلا اذه رارمتسا نم مّتفخأ

 هللا لص لوسرلا ةاجانم لبق ةقدصلا بوجٌو
 هللا باتو اوُلَعفَت 1 ذافإ ملسو هلآو هيلع

 اوفيطأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوُمِقأف مكيلع
 ٌحَسنف «نولمعت امب ٌريبخ هللاو ةلوسرو هللا
 لبق لق ةيآلا هذهب لمعي ملو .مهتع كلذ َبوُجو
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىوس اهخسن

 يف نيقفانملا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي 1١: 4 .هنع درا ىو 1 1 1 © اع
 رمالا سفن يف مهو نطايلا يف رافكلا مهتالاوم 6 و وم تدل 005ه

 نيذلا ىلإ رت ملأ» :نينمؤملا عم الو مهعم ال . ب ُْبَحَضأ كيوم

 نيذلا دوهلا « مييلع هللا بضغ ًاموق اًوَلَوَت 0 0 5 وي ده حرم

 مه اموج نطابلا ف مهنوُلاَوُي نوقفانملا ناك الاوت ىش لع مهن 3 و 2020

 يف اوسيل نوقفانلا ءالؤه «مينم دلو مكنم يع 5 50 1 8 11 001 1 4 |

 دوههلا نم الو «نوُنموْؤملا اهي مكنم ةقيقحلا قوهَش د 0 مهم

 بذكلا ىلع نوُملحيوإ ءمبوُناوُي نيذلا نورين مطل ب بز الأن طبل ب رح كيكو وأهل
 نوملاع مهو نوقفانملا فلحي «نوملعي مهو 666 سم دم 0 00070 م

 سوُمْعلا نيهلا يهو ءاوفلح ايف نوبذاك مهنأب ! َنيِلدَأْلاِف يَ هل اوسرو هللا 0 5
 7 ١1 رو م ا 2 وضد م هم
 ءاس مهّنإ اديدش ًاباذع مه هلا َدعَأَل ١8 060 نبع وقم ١ تخسر وأنآ ريع هللا بكح

 اذه ىلع مهل هللا ةصرأ#نولصعي اوناك ام
 ةكّيسلا مهلامعأ ىلع ميلألا ّباذعلا عينصلا
 ١5: نينمؤملا ةاَداَعُمو نيرفاكلا ةالاَوُم يهو

 لصحف «مهب ٌرتغاف مهَقْدِص مهرمأ ةقيقح فرعي ال نّمِب ٌريثك نظف ءّرفكلا اوُتطبأو َناميإلا اورهظأ هللا ليبس نع اوُدَصف َةتُج مُهنايأ اوُدَحَتا
 مهنع كلذ عفدي نل 4ًئيش هللا َنِم مهذالوأ الو مُهلاومأ مهنع بغت نلإ» : ١ نيم ٌباذع مهلفإ» سانلا ضعبل هللا ليبس نع ٌذَص اذهب
 مهرخآ نع ةمايقلا موي مهرشحي «اعيمج هللا ْمُهُنَعِب ةويإ» :18 :ىلاعت لاق مث «نوُدلاخ اييف ْمُه ٍراَثلا ٌباحصأ كلوأإل مهءاج اذإ اسأب
 ىلاعت لاق مث مث لجو ّزع مهّيرل كلذ مهفلح 4ءيش ىلع مهنأ نوبَسْحَيوإل ةماقتسالاو ىدهلا ىلع اوناك مهّنإ «مكل نوُفلخَي ام هل نوُِيْخَفل

 نينلا «اطيشلا ترج لفرأ ا رع مها سافل مير لع «ئاطشلا بلع ةوغعنا ١5 ١ 4نوُبذاكلا ْمُه 4 مُهنإ الأط :مهيلع ًاركنم

 نوُدِناعُي نيذلا 4ةلوسرو هللا نوُُداَحُي نيذلا نإ : ٠١ 4نوُرِساحلا ْمُه ٍناطيشلا بج ْنِإ الو هللا ركذ مهاسنأف ناطيشلا مهءلع ٌدوحتسا

 يف بتكو مكح دق «يِلْسَرو انأ نبلغأل هللا ٌبتك» :؟١ نيدورطملا نيدعبملا ءايقشألا يف ؟َنيْلَذَألا يف كئلوأإ ّن ٌّقحلا نوُبناجُيو ةلوسرو هللا

 .«زيزع ّيوق هللا َنإإ» ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤوملا هدابعو هلسرو هباتكلو هل ةّرصنلا َنَأب لَدبُي الو عنامُي الو ُفَلاَحُي ال يذلا ُةُردقو «لوألا هباتك

0 

 هلأسف يع يبنلا ىجان مث هب قّدصت ةقدص ًارانيد ٌمَدق ءبلاط يلأ نب يلع الإ هجانُي ملف ءاوقدصتي ىتح هيَ يبنلا ةاجانم نع اوه :لاق دهاجم نع حيبن ينأ نبا ىور :ةيآلا
 يدنع ناك ,يدعب ٌدحأ اهب لمعيالو يلبق ٌدحأ اهب لمعي مل لجو ّرع هللا باتك يف ةيآ :هنع هللا يضر ٌّلع لاق :لاق دهاجم نع ميلس يبأ نب ثيل لاقو .ةصخرلا تلزنأ مث «لاصخ رشع نع

 /؟؟7/4ج ريثك نبا| .ةيآلا هذه الت مث (يدمب حابب لصبالو لبق دحأ اهب لمعي مو ثكسف ؛مهردب ُتقدصت هي لا لوسر ثيجان اذإ تنكف هارد ةرشعب هترصف راند



 تل نةدلوبلقزب  موبلاو للاب نوسؤي ًامرق ُدجت الإ 5
 همس ع مجم روم عم و ءورمدم و م2 ولو ُهَلوسرو هللا ًداح نم َنوُداوُي رخآلا
 نم توذاوي خال موا 0 اموقدعي ال وأ مهناوخإ وأ مهءاسبأ وأ مهءابآ اوناك

 7 آبو 6 هل سر أور َوَدَلأ م سيو ث ئ دا ل مهتم

 9. ميول ىفَسَتَع كم ابل كو 8 7 ينو وأ ِنوُد نم ًءايلوأ نيرفاكلا نونو ٍذِخَتي ال

 00 هع ربا رس سس رس يف هللا َنِم سيلف كلذ لعفي نّمو «نينمؤملا
 تصح ْدِيَو نو وريم ْهَدَيأو نسل هللا ْمكْرذَحُيو ًةاقُث مهنم اوت نأ الإ ٍءيبش
 1 رع سل حس 2 لادن 500 ناميإلا مهبولق يف تبتك كئلوأ» 4 هَسفن

 شل أ هيف نيردخ ةردهت ابحت نم ذاوي ال هّأب فصتا نس 4 هنه درب مهَدّيأو

 0 5 م عل 1 ع ٌءء «هاخأ وأ هابأ ناك ولو «هلوسرو هللا َداَح نم

 :يأ «ناميالا هبلق يف هللا ّبتك نَمِم اذهف
 03-2 2 نكللةررش ر 1 2 نكللةررش ر َناممإِلا نيزو هبلق يف اهّرّرقو ٌةداعسلا هل ٌبتك 1 0ع 9 لك 3

 2 ا 5 .
 .مهاوق « هنه رحذرل مُهَدّياوم (هتريصب. يف

 ا ٌرامنألا اهحت نم يرجت ٍتاتج مهلخدُيوإ»
 ميك اريل فَ ضال قامو توسل اَمتحَبَم ًَ يف «ةنع اًوُصّرو مهتع هللا يضر اهيف نييللاخ سوو ال دج 0 ا لا

 7 08 بئارقلا ىلع اوطخس ال هنأ وهو عيد ٌريم اذه

 مهركبد نم نك « أله نم أور َنيِذْلَأ جرح 1 اًضّرلاب هللا ْمُهَضَوَع للاعت هللا يف رئاشعلاو
 عر م 2 016 ا سمو هس اس هلا حرستا ميعنلا نم مهاطعأ امب «هنع مهاضرأو مهنع

 2 مهتعِناَممهَن تك امُسدَئْظاَمِرَشَحأ لَوأِ الأ هللا ٌبزح كئلوأإ» .مظعلا زوفلاو مهمل
 دون يامن وش مهحالفب ةيونت (نوُحِلفملا مه هللا بزح ْنِإ
 4 وع وعد و دغر ف مهف «ةرخالاو ايندلا يف مهترصنو مهتداعسو

 ديمو أوي اي موت وس نوير بعرلا مريول يف .ىلاعت هتمارك لهأ
 هيت 0ك كل ماج[ خي >1 رشحلا ةروس ريسفت

 ةلأ ء ار
 مهيلع هللا ب 6 نأ ةَلَوْلَو (ييق ردصتال ألو :اوريَتعأف يف اهو ٍتاومسلا يفام هلل َحّبمإل : ١

 20 ٍراَثلأب ادع َةرْخأل |فجهَو اينَدلا ف مهبدَعل ءالجلا يفام عيمج ١ نأ ىلاعت ربخُي 14 ضرألا رمح مم ورد لس جم . ويس سوط م . جعل رب يد سم

 هؤءهم :ىلاعت هلوقك هل لصيد هسدقُيو ةذجميو

 نّمو ضرألاو ٌعبسلا ٌتاومسلا هل خبستإ»
 يذلا وهإف : :3 هعرشو هِردَق يف (ميكحلاإ» بانحلا ٌعينم (زيزعلا وهوإ» («ْمُهَحِيِبست نوهقفت ال ْنكلو هدمحب ُحْبسُي الإ ءيش ْنِم ْنِإو نيف

 ضرأ يهو «ماشلا دالب ىلإ « رشحلا لّوأل» [ةنيدملا لوح نم :يأ] 4مهرايد نمش ريضنلا ينب دوبي «#باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ

 مهداه ةنيدملا لق ال ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلذو فلا نم مهثوضح مهلقنام مهن اوتظو اوُجرخي نأ مشننظ امؤ» ؛مهرشحع
 يف فذقو اوُبتحي مل ثيح نم هللا ُمُهاتأفإل هل ٌدرم ال يذلا هسأب مهب هللا لحأف «دهعلا اوُصقنف ,هولتاقي الو مهلتاقي ال نأ ىلع مذ مهاطعأو

 مهالجأو ةنيصحلا مِهِنوُصُح نم مهجرخأو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا مهالجأف «نينمؤملا يديأو مهمديأب مهتويي نوُبرخُي بغرلا مهمولق

 لحي فيك هباتك ٌبّذكو هلوسر فلاخو هللا ٌرمأ ٌفلاخ نم ةبقاع يف اوركفت «راصبألا يلوأ اي اوٌربتعافإل ماشلا يلاعأ نم تاعرذأ ىلإ ةنيدملا نم

 نم يفنلا وهو «ءالجلا اذه مييلع هللا ٍبتك نأ الول «ايندلا يف مهبّذعل ًءالجلا ُميِلع هللا ّبتك نأ الولوإ :# ةرخآلاو ايندلا يف يزختلا ُهَسْأِب

 .هنم مه نب ال ٌمزال مح «رانلا ُباذع ةرخآلا يف مهوإط «يبسلاو لعقلا نم رخآ باذع هللا دنع مهل ناكل مهلاومأو مهرايد

 «مهصوخش ةيفخلا مهركذ لماخلا مهن راو :هئايلوأل هئايلوأ يديأ ىلع ىلاعت هللا هيرجي هاج :ناّماج ةاجلا نأ ملعا :يرهزلا ىلإ جرعألا مزاح وبأ بتك هللا بزح كلوأإ» 3 :ةيآلا
 ةنتف لك نم نوجرخي ,ىدهلا حيباصم مهولق ءاْوَعْدُي مل اورضح اذإو ءاودقتفُي مل اوباغ اذإ نيذلا ءايرألا ءايقتألا ءايفحألا ٌبحُي هلل ّنإ» :هللع لا لوسر ناسل ىلع مهتفص تءاج دقلو
 ادي يدنع قسافلالو رجافل لعجتال ّمهّللا» : يي هللا لوسر لاق :نسحملا لاقو نوحلفملا مه هللا ب بح الأ هللا ٌبزح كئلوأ# : موف هللا لاق نيذلا ىلاعت هللا ءايلوأ ءالؤهف ««ةملظم ءادوس
 /مع. - 5؟9/4ج ريثك نبا/ .4َُلوسرو هللا ٌداح نم نوُداوُي رخآلا مويلاو هللاب نونمُؤي ًاموق دجتالا» :يلإ ةقيحوأ ايف ُتدجو يّنإف ؛ةمعنالو



 يع ير ةهنأَق اسم نَم راسم روما سي هو <

 هماس ورب > 2 7 هاد اكو د صج ب

 لب نم متعطقام اك ٍباَفِعَل

 هلق امو[ي) نقسم رمل ند الوسع 0 2

 ٍبرالَوِل يح ْنِوبكَعْرْتْفَجوأآَمَسهتيلوُسَر ل
 هل لقوة ماش الخ نك
 لولو هَل ٍلهأ نم -ولوُسَر َلَعَسَهَعأآَم 3 بِ
 24ج ليتل وار وكلا و سلو قتلا ىِذلو
 اَموةوْذَْص لول 1 ب ي
 () ٍباَئِعْلاَدِدَس هَ هَضأأوفَتَوأوهتناهنَعمَدَبن
 هوما ركبو نيل تملا

 كيلو :هلوُسَوو هل وص اَنَوْضَو لَن ِاَلْضم نوني
 رهن نِمَنسِيوْلاَوَراَدلَا و هَوَبَت دلو( وفضله
 ها مهروُدص فندي َمِهلإَر راه َنمَنوبج مارس اس ءا او ذ ةودحالو لَو مل ءلل وو

 رو هله 00 وع 00
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 ب ءيف رثكأ هَ يبنلا ىطعأ 5 :ةيآلا

 .راصتخالا هجو ىلع ريضنلا

 امّنِإ 4ةلوسرو هللا اوُقاش مهنأب كلذإ : :4

 هدابعو هلوسر ٍممملع طلسو مي هللا لعف

 مهو هلوسر اوُيَذكو هللا اوفلاخ مهنأل نينمّوملا
 مث مهءانبأ نوفرعي اك [هتّوبن قُدِص] نوفرعي
 ديد هل َّنإف هللا ٌّقاشي نّموإ» :ىلاعت لاق
 نيللا ؛ِةَئيل ْنِم مثعطق امإؤ :ه 4« باَّقِعلا

 ةمئاق اهومكرت وأإ» دّيج وهو ءرقلا نم عون
 «نيقيسافلا َيَرْخُيِلو هللا نذإبف اهوصأ ىلع
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو

 ممل ةناهإ مهليخت عطقب رم مهصاح ال
 هللا ءافأ | اًمو» :5 مهبولقل ًاباعرإو ًاباهرإو

 نم دي ,لام لك ءىبفلا «مهنم هلوسو ىلع
 نم هيلع مْفَجْوَ امفو» لاتق ريغ نم رافكلا

 اهف ءادعألا الباَقُي ل باكر الو ليخ
 بعرلا نم كلوأ لزن لب «ةلواصملاو ةزرابملاب
 ىلص هلوسر ةبيه نم مهولق يف هللا ىقلأ يذلا
 اذهو «هلوسر ىلع ُهَيافأَف ملسو هلآو هيلع هللا
 يف نيملسملا ىلع هدرف ءءاشي !؟ هيف فرصت
 يف ىلاعتهللا اهركذ يتلا حلاصملاو ربلا هوجو
 ىلع ُهَلْسُر ُطَلسُي هللا َنكلوإل ءتايآلا هذه
 «ريدق ءيش لك ىلع ُهللاو ٌءاشي نَم
 ءيش لكل رهاقلا وه لب عنامُي الو ُبَلاْعُي ال
 لهأ نم هلوسر ىلع ُهَللا ءافأ امإ# :7
 ءاذكه جتفُت يتلا نادلبلا عيمج «ىرقلا

 لاق اذهملو ءريضنلا ينب لاومأ مكح اهمكحف

 ىّبرقلا يذلو لوسرللو هللف# :ىلاعت
 ىلإ «ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماعيلاو
 وما بر لاو اهرخ لاومأ فراصم هذهف ءاهدعي لاو اهرخآ

 نيب ةلوُذ نوكي اليكوت فهوجوو ءىفلا

 امو ُةوُدَحَف ٌلوسرلا مك اتأ امووط «ءارآلاو تاوبشلا ضحمب هيف نوفّرصتي ءاينغألل ةلكأم لاملا ىَقِبي اليك فراصملا هذه انلعج «مكنم ءاينغألا

 يف هوقتا 4 باقعلا ُديدش هللا نإ هللا اوقتاوإل رش نع ىهنيو ريخب رمأي هاف «هوتتجاف هنع كابن امهمو ةولعفاف هب كرمأ امهم #/وهتناف هنع مهن

 ىلاعت نيبي .«مهلاومأو مهرايد نم او رخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفللإ» ١: هرمأ فلاخو هاصع نمل باقعلا ديدش هّنإف ؛هرجاوز كرتو هرماوأ لاثتما
 نورٌصنيو ًاناوضرو هللا نم ًالضف نوغتييإ» .هناوضرو هللا ةاضرم َءاغتبا مهموق اوفلاخو مهرايد نم أوجرخ مهّْنَأ ءيفلا لال نيقحتسملا ءارقفلا لاح
 ًانّيبمو «راصنألل ًاحدام ىلاعت لاق مث ؛نيرجاهملا تاداس مه ءالؤهو :مهلعفب مهّلوق اوُقَّدَص نيذلا ءالؤه 4نوقداصلا مه كئئوأ ةلوسرو هللا

 ريثك لبق اونماو نيرجاهملا لبق نم ةرجح لا راد اونكس 4مهلبق نم َناميالاو ٌرادلا اوؤّوبت نيذلاوإ» :4 :ةجاحلا.عم مهمركو مهفرشو مهّلضف
 الو ياوتوأ اَمِم ةجاح مهرودص يف نوُدجي الوإل «مهلاومأب مهئوُساوُيو نيرجاهملا نوُبِحُي مهمركو مهفرش نم «مهيلإ رجاه نَم نوُبحُيإ» همم
 4ةصاَصَخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نوري «ةبترلاو ركذلا يف ميدقتلاو ةلزنملا نم وب هلا ْمُهَلَضف ايف نيرجاهملل ًادسح مهيسفنأ يف نودي

 مه كئلوأف هسفن حش َقوُي ْنَموإ» ءكلذ ىلإ مهجايتحا لاح يف مهلبق ساّنلاب نوؤدبيو مهسفنأ ةجاح ىلع جواحم ا َنوُمَّدقُي :يأ ؛ةجاح
 .حجنأو حلفأ دقف حشلا نم ّمِلَس نَم «نوحلفملا

 ةقدص اهنم يقبو ءامهريغ راصنألا نم مسقي ملو ةجاح يوذ اناكو «راصنألا نم نيلجرل اهنم مسقو «مهنيب اهمسق «نيرجاهملل ريضتلا ينب

 ينب ةوزغ صخلم هدنع رظناو /١/غج ريثك نبا/ .ةمطاف يتب يديأ يف يتلا هَ هللا لوسر



 نوغباتلا *مهدعب نم اوؤاج نيذلاوو» ٠
 امل ٌرِفغا ابر نولوقيإ» ناسحإب مه
 5ك لعمجج الو ٍناميالاب انوقبس نيذلا انناوخإإلو

 اوئما نيذللإ» ًادسحو ًاضغُب , الغ انو

 اورفغتسي نأ اوُرِيأ «4مجر ٌفوؤر كنإ اني
 ربخُي ١1: [ضفاورلا ينعي] مهوّبَسف مهل
 ينب دوبم ىلإ اوُنعب نيح نيقفانملا نع ىلاعت
 لاقف مهيبفنأ نم ّرصنلا مُهئودعي ريضنلا

 وُ اوُقفان نيذلا ىلإ رق مآل :ىلاعت
 باتكلا ٍلهأ نم اورفك نيذلا مهناوخال

 مكيف ُحبطن الو مكعم نجرخدل مثجرخأ ْنئَ
 هللا لاق «مكنرْصَتَن متلتوُف ْنإو ًادبأ ًادحأ

 «نوُبذاسكل مهنإ دبي هللاوإط :ىلاعت

 ًالوق مهل اولاق مهنأل ؛هب مهودعو ايف نوبذاكل

 :ىلاعت لاق اذهلو هب مهل اوي ال نأ مهتتن نمو

 نولتاقُي ال «مهنوّرصني ال اوُنَتوُق نِيَلوط
 مسهعم اولتاق «مهوُرَصن َنيلول مهعم
 هذهو ؛نورصنُي ال مث ٌرابدألا َنَلوِيَلل
 :ىلاعت لاق اذهلو ءاهيسفنب ةلقتسم ةراشب
 مسهعم نوجرخي ال اوُجرخأ ْنِيلل 7
 مهوْرَصن نِئلو مهنورصني ال اوُنِتوُق نّئلو
 منألإ» "١: نوُرَصُُي ال مث رابدألا َنَآوُيَ
 نوفاخي وللا نم مهرودص يف ةبهر ٌدشأ

 :ىلاعت هلوقك هللا نم مهفوخ نم رثكأ مكنم
 وأ هللا ٍةيشخك َساَتلا نوشخي مهنم قيرف اذإإ»
 مهنأب كلذإل :ىلاعت لاق اذهلو 4ةيشخ ّدشأ

 ١4: :ىلاعت لاق مث ,«نوهقفي ال م موق
 وأ ٍةنَّصحُم ىرق يف الإ ًاعيمج مكنوُأِتاقُي الإ

 مهعلهو مبنبج نم مهّنِإ «ِرُذُج ءاَرَو نم
 :ىلاعت لاق مث «ةرورض مهنع عفدلل نوُلتاقُيف نيرصاحم ِرُدَج ءارو نم وأ نوٌصح يف ام لب «ةلتاقملاو ةزرابملاب مالسإلا شيج ةهجاوم ىلع نوردقي ال
 مهُيولقو ًاعيمج مهيسحتإ : :ىلاعت لاق اذهو «4 ضعب ّسأب مكضعب َقيِذُيو :ىلاعت لاق ا «ةديدش مهنيب ايف مهتوادع 43يدش مهتيب ْمُهَس 25

 لاق مث .«نولققعي ال موق مهنأب كلذإل «نيقفانملاو باتكلا لهأ ينعي «فالتخالا ةياغ نوفلت مهو نيفلتؤُم مهبسحتف نيعمتجم مهارت ىَّتش

 لوسر ناكو « عاقنيق ينب دوب مهلبق نم نيذلا لثمكو «ردب موي ,شيرق رافك ٌباصأ ام لثمك بيرق مهليق نم نيذلا لثمك# : ١8 :ىلاعت
 ونبو «ةظيرق ينب لبق مهنم هللا ّنكمأ ريضنلا ينبو ءريضنلا ينب لبق مهنم لا نكمأ عاقنبق ينبو] .اذه لبق مهالجأ دق ملسو هلاو هيلع هللا ىلبص هللا

 «[ناتنس ةظيرقو ريضنلا نيب ناكو ةّيرذلا يّبَسو ةلتاقملا لتقب مهيف مكحف ءذاعم نب دعس مكح ىلع مههوزن ين #مهرمأ لابو اوُقاذإ ةظيرق
 مهرارتغا يف دوهملا ءالؤه لثم «كنم ٌءيرب ينإ لاق َرْفك اًملف زكا ٍناسداإلل لاق ْذِإ ٍناطيشلا لفمك# : ١5 4ملأ باذع مهو

 َلَّوَس ْذِإ ناطيشلا لثمك اذه يف مهلاثم « ,ةكلهلل مهوملسأو مهنع الت قئاقحلا ٍتَفح ال مث (مكترصسل مكنوُق نإوإ» :مهلوق يف نيقفانملاب
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 ىرُق فلم َمْكَسوُِدَس :ولجككيال (23 تروُهتتيال
 َرْوبَسَك يركز طيني هش 20 * مرأة

 02 ترذقَمبالُمَوَع تأ 8-25 هي ولشَواعيمج
 امام رأي ةقزولك ازال 0

 02 كو 2*2

 © َنيِم ماعلا ر

 نضال َلاَق ابشرك

 هلي ءىرب إلا 20 هَلآف اخ كني

 6ءا/

 .[بذاك اذه يف وهوز 4نيملاعلا ٌبر هللا فاخأ ينإإ» :لاقو لّصنتو هنم أربت هل لّوَس اوف لخد اذإف ءّرفكلا هللاب ذايعلاو- ناسنالل

 هذه بهذتال» :لوقي هلع مكين ٌتعمس مهوُمُتببسف هلع دمحم باحصأل رافغتسالاب ْمُثْرِمُأ) :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةيلع نب ليعامسإ ىور ٠١ :ةيآلا

 .يوغبلا هاورو اهو اهرخخا نعلي ىّتح ةمألا

 84٠/ ب 9 ة/4ج ريثك نبا/ .ٌقح اهيف هلو الإ نيملسملا نم ٌّدحأ سيلف «ةّماع نيملسملا تبعوتسا دق ةكرابملا ةبآلا هذهو



 0 تا
 راتلا يف امُهْنَأ امُهَتيِقاع َناكفإل : 0
 لعافلاو رفكلاب رمألا ناكف «كاهيف نيدلاخ
 اهيف نيوللاخإل مّدهج ران ىلإ امهريصمو هل
 رلاظ لك ءازج 4نيسملاظلا ءاَوَج كلذو

 اذه هللا اوُقتا اونمآ نيذلا اهُّيأ ايإ»ط :

 كرتو هب رمأ ام لعف لمنشي وهو هاوقتب ٌرمأ

 ْتَمَدق ام سفن ْرْظْقْلَول «رجز هنعام

 اوُبَساَحُت نأ لبف مكّسفنأ اوبِاَح يِدَعِ

 لامعألا نم مكسفنأل مترخّدا اذام اورظناو
 مكبر ىلع مكضرعو مداعم مويل ةحلاصلا ُبمصْأوِر اَنْ ب حض أى وَمَسِإل 0 توسع مه 5 3 ذا حس نإ مج م رس ص وب

 امب ٌريبخ هللا نإإ» ٍناث ٌديكات هللا اوقتاوؤ» هر 7
 انها (2) توزيككلامُهَوَنَجْل | ٌبححَص 2 أ َدَّدَحْل

 ِةَيْفَح َنِياَعِذَصناَعْسَكْمَتيرَل ِلَبَجَلَعَدَرْقْل
 مكسب ىلاعت هللا ركذ اًوَسْنت ال ؟مهسفنأ تو ا مملح ياني د ُلَدَعَمدَل اك لْزِيَو هلل

 َنِإف ,؟ داعم يف مكعفني يذلا حاصلا لمعلا
 :ىلاعت لاق اذهو ؛لمعلا سنج نم ءازجل ةَددَهّشلاَو َعْلاُعٌوُم دل َهكإكل لائم مز

 نع نوجراخلا 4نوقسافلا مه كناوأإ
 موي نورساخلا ةمايقلا موي نوكلاهلا هللا ةعاط

 اونما نيذلا اهّيأ اي :ىلاعت لاق 6 ,مهداعم

 هللا ركذ نع مُدالوأ الو مكلاومأ مكهلُت ال

 «نوُرماخلا مه ككئلوأف كلذ لعفي نّمو
 ٌباحصأو ٍراَثلا ٌباحصأ يوتسي الل ٠
 مكح يف ءالُؤهو ءالؤه يوتسي ال 4ةنحلا
 مط :ىلاعت لاق اك ,ةمايقلا موي ىلاعتفللا

 مهلعجن ْنأ ٍتاّيسلا اوحرتجا نيذلا ٌبيسَح

 مُهاَيْحَم ءاوس ٍتاحلاصلا اوُلمعو اوُنمآ نيذلاك
 ٌباحصأ# !؟4نوّمكحي ام ًءاس مهُناَمَمو

 مكلامعأ عيمجب ماع هّنأ اوملعا 4نولمعت
 :19 ةيفاخ مكنم هيلع ىفحت ال مكلاوحأو
 مُهاَسنأف هللا اوُسَن نيذلاك اونوكت الوإ»

 َوْهاَلإَمَ هلال ىِزأآهئأَوْه () ميرا نيل اوه
 وع

 ُديِرَعْلا ب رِمَيَمْمْلاُ مولا ملسلا شوكلا كمل

 توُطسِرفاََع هل حبس كحل راتعل
 قَسَحْلا مسلم رونار قيل ُقِيَحْلاسَرْم و

 69 يل يل اوغو ضراْلاَو توصل ًاقاَمْمَل حي
 ه1 فلل 1 مة” سس هيل ع 7 7 0 ١

 باذع نم نوجانلا «نوزئافلا ْمُه ٍةَنلا 0601
 ديعولاو ددعولا نم هيف امل هعامس دنع عّدصتتو ٌبولقلا هل عشخت نأ يغبني ب هلأو هردق ع ايمو نآرقلا رمأل ًامظعم ىلاعت لوقي : "5 لجو ّرع هللا
 عشخل نارقلا مف ول هتواسقو هتظلغ يف لبجلا ناك اذإف مولا ةيشخ نم ًاعّدصتُم ًاعشاخ ُهَتيَأرَل ٍلبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ولو» :ديكألا

 ساتلل اهُيِرضن لاثمألا كليو ؟[نارقلا عامس دنع] هللا ةيشخ نم عّدصتتو مهُبولق َنيلت ال نأ رشبلاب قيلي فيكف هللا فوخ نم عّدصتو
 وه ةدابشلاو بيغلا ُمِلاَع وه الإ ةلإ ال يذلا ُهَّللا وها :؟ * عشختلاو ةديدشلا ةيشخلاب نارقلا اوذخأي نأ سانلا ىلاعت َرمأف «نوُركفتي مهلعل

 ىفخي الف اّنع تابئاغلاو انل تادهاشملا ملعي هّنأو ,لطابف هنود نم دبعُي ام لكو «هاوس دوجولل َهَلِإ الو هريغ ٌبر ال هّنأ ىلاعت ربخأ «محرلا ٌُنمحرلا
 السلا ,كرابملا رهاطلا «سوُدُقلا «ةعئاَمُم الب اهيف فّرصتملا ءايشألا عيمجل كلاملا (كِلَلا وه الإ ةلإ ال يذلا ُهللا وهإ» : 75 ٌءيش هيلع
 © ُنميهملا9 «مهئاميإ يف نينمؤملا هدابع قّدصو ءمهملظي نأ نم ةقلخ َنَمَأ 4نمؤملاو» «هلاعفأو هتافصو هتاذ يف هلامكل صئاقنلاو بويغعلا عيمج نم

 الإ ربكتلا الو هل الإ ةيربجلا قيلت ال يذلا «ربكدملا ٌراَبلاِط ءهئايربكو هتمظعل هبانج لانُي ال يذلا «زيزعلا# «مهيلع بيقرلا ىنعمب هقلخ ىلع
 ديري يتلا ةفصلا ىلع نوكيف نك هل لاق اعيش ٌدارأ اذإ يذلا يْرَّوَصملا ءيرابلا قلاخلا ُهللا وه :؟ 4 4نوكر ْشُي اًمع هللا ناحبسإ» ءهتمظعل

 هعرش يف «مكحلا زيزعلا وهو ضرألاو ٍتاومسلا يف ام هل َحّبسُيإ» «(ةّنملا لخد اًماصحأ نَم» :نيحيحصلا ينو (ىَنْسُخلا ءامسألا هلإل
 .هرّدَقَو

 «مهتاقدصب ساّنلا ذخأف ,ةيآلا «دغل ٌتمّدقام سفن ٌرظنتلوإل «ةيآلا رخآ ىلإ «ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكّير اوُهنا سانلا اهيأاي» :ًارقف هع هللا لوسر بطخ :ةيآلا
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 ةئجتمملا ةروس ريسفت
 يّردع اوُذِخَتت ال اوئمآ نيذلا اهي ايف ١:

 اوُدختت نأ نع ىلاعت ىبن 4ءايلوأ مّردعو
 لاق اي ءالخأو ءاقدصأو ءايلوأ [ءالٌؤهز

 دوههلا اوذختت ال اونمأ نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت

 نمو ضعب ضعب ءايلوأ مهّضعب ًءايلوأ ىراصنلاو

 ديدش ديدبم اذهو 4 ميم هّنإف مككنم ْمُهَلوتي

 دقو ِةَدَوْلاِب مملإ نوقلت» ديكأ ٌديعوو

 لوسرلا نو ِرْخُي قحلا نم مءاج امب اوُرْفك
 ىلع جييبتلا نم هلبق ام عم اذهو «ماَيإو
 اوجرخأ مهتأل مهِتالاَوُم مدعو مهتوادع

 امل ةهارك مهرهظأ نيب نم هباحصأو لوسرلا
 هلل ةدابعلا صالخخإو ديحوتلا نم هيلع مه
 هللاب اوُنِمْوُت نأإل :ىلاعت لاق اذهلو ُهّدحو

 الإ ٌبنذ مهدنع مكل نكي ل «مكتر
 اموإ# :ىلاعت هلوقك «نيملاعلا بر هللاب مكناميإ

 ««:ديمحلا زيزعلا هللاب اوُنمْؤُي نأ الإ مهنم اوُمقن

 ءاغتباو يليس يف اداهج مكجرخ مك نإإف
 مهوذختت الف كلذك منك نإ «يتاضُرَم

 يف نيدهاحجم نيرجاهم متجرخ منك نإ ءايلوأ

 يئادعأ اولاَوُت الف يتاضرم نوغتبت ٍليبس

 ُملعأ انأو ٍةّدوملاب مهملإ نوريستإل ؛5 ًءادعأو

 انأو كلذ نولعفت «متنلعأ امو مثيفخأ امب

 نّموو» ءرهاوظلاو رئاضلاو رئارسلاب ماعلا
 :7؟ © ليبسلا ًءاوس لض دقف مكنم ُهَلَعفَ
 اوُرِدق ول «ءادعأ مكل اونوكي وفقني نإ

 هب مكنولاني ٌىذأ نم مكيف اوقبأ امل مكيلع

 «نورفكت ول اوُدَوَو# لاعفلاو لاعقلاب
 مهترادع مهف اريخ الات ١ نأ ىلع نوٌصرحيو

 فيكف ةرهاظو ةنماك مكل

 الا
 ع ل 7 1 دش

 زلازل ما
 توق هيو ودع عودعأ وذم ومَا 33

 وْ وحلب هاَجاَمِيأورَحكدَهَو دوما

 ٍلِسفاَدهِح رفعت مكوك نأ مق مكي
 ميم آَم 2 دوما ملهوف قاصر هَ
 1 ص مسرب هس اس جاسم ع هرم حم ماس < 0

 نإ[ ليتلأةََسَوصدتمع :م هلي نم منَ
 مكاو يري بأ وطي وُطْستَيَو ءادعأ كل اونوُكَي كوفي

 لس سن (ه) توفوا وشل
 150 ديبي هية ملم

 8 واقدم تداوم ميه اة وت وأ محل تناك

 كيا د يووم وَلا نود نم دوب امو كت وأوربا

 0 أوو يح دب :اسصتبلاوةوادعلا كيو

 ويم نم هانم كل َكِلَمَأآمو كا نرْفْحْسْالِوِب هينا مهاب
 لس حرس هز آ#

 همك 0 رسما َكَيلِإَواَبَأ َكِيلإَاوتَكَلعاَسيَر

1 

 03 0 تلا

 هج ل عفيه 2 رص رس 2222

 07 ركعات كنار رفع أورفْكَس
0 

 مكنيب لصفي ِةمايقلا موي 5 ُدالوأ الو مكُماحرأ مكعفنت نلإ» : "٠ ًاضيأ مهتوادع ىلع جيببت اذهو ؟ءالوه لثم َنوُناوُت فيكف

 هللا دنع هلمع ٌريسخو باخ دقف مهيضرُيل رفكلا ىلع هلهأ قفاو نمو ءاءوُس مكب هلا در اذإ هللا دنع مكعفنت ال مكتبارق «ٌريصب نولمعت اهب هللا

 اوُلق ذه هعم اونمآ نيذلا هعابتأو (هعم نيذلاو مهاربإ يف ةنسح ٌةوسأ مكل تناك دقإل : 4 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ّىبتلا ىلإ ًابيرق ناك ولو

 4أدبأ ًءاَضغبلاو ةوادعلا ْمكديبو انني اَدَبوإ مكتقيرطو مكديدب مكب انرفك هللا نود نم نودّبعت اموإو مكنم انأررت «مكنم ُءاَْب نإ مهموقل

 نأ ىلإ يُهَدْحَو هللاب اونمؤت ىتحإل مكضغبنو مكنم ًاريتن ًادبأ نحنف مرفك ىلع مُتمُد ام مكتببو اننيب نآلا نم ٌءاصْبلاو ةوادعلا ٍتعرش دقو

 مهاربإ ف مكل ككل نرفغتسأل ؛ هنيأل مهاربإ لرق الإ ادنألاو ناثوألا نم هعم لوديعت ام اوعلختو هل كيرش ال هّدحو هوُدبعتف لل اوُدَح وت

 نم كل كلم مط هن ًارت ل ردع هلأ ل نيت اً هن اهدعو ةدعوم نع ناك هلإف بأ مهارإ رافغتا يف لإ هب نأ ةنسح ٌةوسأ هوقو

 كيلإوإ» كيلإ انرومأ انملسو كابن ٍكيلإوإل انرومأ عيمج يف 4انلكوت كيلع انّيرإظ [ٌتكرشأ نإ هللا باذع كنع عفدأ ال :يأ] «ءيش نم هللا

 .«مكحلا زيزعلا تنأ َكنإ ابر انل ٌرِفغاو» قح ىلع مهنأ نوريف انيلع مهرهظُت ال 4اوُرفك نيذلل ًةنتف انلعجت ال اّيرإ» :ه «ريصملا

 دالوأ ةكمب هل ناكو ءأضيأ ردب لهأ نم ناكو نيرجاهملا نم ًالجر ناك اذه ابطاح نأ كلذو «ةعتلب يأ نب بطاح ةّصق ةميركلا ةروسلا هذه ردص لوزن ببس ناك :ةنحتمملا ةروس

 يلع ع هللا :لاقو ءمهوزغل زيهجتلاب نيملسملا هلع يبنلا ٌرمأف ,دهعلا اهلهأ ضقن ال ةكم حنف ىلع هيَ هللا لوسر مزع اًملف ,ناهعل ًافيلح ناك لب «مهسفنأ شيرق نم نكي ملو ؛لاهو

 كلذ ىلع ىلاعت هللا علطأف أدي مهدنع كلذب ذختيل مهوزغ نم يع هللا لوسر هيلع مزع امب مهملعُي ةكم لهأ ىلإ شيرق نم ٍةأرما عم هنعبو ًاباتك بتكف اذه بطاح دمعف ؛ائربخ
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 ةلظيلل لإ 2
 ردات منكن صوت يكلمك هت ]آخذ

 َلعْجيِنأ هَ ع دينيا هنأت لوكس
 وو روع < وي هدو 2 22 21244 و

 00-5 ةللأو هدوم مهن ميد اع نيل نيود

 رقوجعرَو نيرا ف كولعي مل نيل علل منيل ©
 جت ع را 3 5 0 اوُطِسّفَتَو وى وو 0

 نيطسقملا بو هللا نإ مو أ 0
-.-_-2 2 0. 

 2و ل ركل

 رس سرس رم م ع مر مم 2

 2 0 اطعام ا دنم

 ُثَسِمْوْمَل ملأ محةآجاأنماَ تينا (0هرمي ا
 و 0 9

 ووعي 7 ا ريو ص رس 000

 ٍمهوقاءو نه 210110111110 مح داو
 ا

 ع نهرو نه ومس اذ نهوحكست نأ كع 201010 يورو مو ويقل

 نمل ةنسح ٌةَوْسَأ مهيف مكل ناك دقلإ» :5
 ٌديكأت اذه «رخآلا ّمويلاو هللا وُجري َناك
 هللاب ٍنمؤم لكل كلذ ىلإ جيمتو «مّدقت امل

 نفإ» وب هللا رمأ اًمع «لوتي نمو ءداعملاو

 نإوإ» : ىلاعت هلوقك «ديمحلا ينغلا وه هللا

 هللا َنِإف ًاعيمج ضرألا يف نمو مّن اوُرفكت

 ؛هقلخ ىلإ ٌدمحتسملا :ٌديمحلاو «ٌديمح غل

 لإ ال هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف دومحملا وه يأ
 نأ هللا ىسعول :ال ُهاَوِس بر الو ريغ

 مهنم مُكيكاك نيذلا نيبو مكديب لعجي
 ىلع 4ٌريدق هللاوإ ةضغبلا دعب َةبحم 4(ةّدوم
 ةوادعلا دعب بولقلا نيب عمجلا نم ءاشي ام
 ىلاعت لاق اك ًةقفتم ةعمتجم حبصُقف ةواسقلاو

 هللا ةمعن اوركذاوإط :راصنألا لع ًانتمُم

 مكبولق نيب لف ًءادعأ متنك ْذِإ مكيلع
 ٍةرفُح اًفش ىلع متتكو ءاناوخإ هتمعنب محبصأف

 «محر ٌروفغ لاو «كاهنم عذقنأف راثلاَنِ
 ءاوملسأو هنم اوُبأت اذإ مهّرفك نيرفاكلل رفغي
 بنذ يأ نم هيلإ بات نم لكب ميحرلا وهو

 مل نيذلا نم هللا ُمُكاهي الإ :8 ناك

 «مرايد نم موجرخُي ملو نيّدلا يف مولتاقُي
 ما ماوعنلو قع مألوف صوبأ كيال نيذلا ةرفكلا ىلإ ناسحإلا نع كابي ال

 كاسيو 0 هيك مَعَ 5-5 هلكت
 ىلع اونواعُي لو نيدلا يف مكنولِتاقي ال
 نأ مهنم ء ءافعضلاو ءاسنلاك مكجارخإ

 ره ذآ سر هر ف 0 حصا رع 000 327 2

 «مهلإ اوطسقتوإط مهلإ اوُئيحُت «مهوربت ٌتيهَذ يزل ناَتمٌمثِبق اك كور نم ءْىَت
 :يأ] «نيطسقملا ُّبحُي هللا َنإإط اوُنِدعت م 2 هوا عكر 0 وو هسأو خد د عع

 [هللا عرش وه يذلا لدعلاب نومكحي نيذلا الزلل نونؤم هي متنا ىزلا هل اووف املي جور
 ف عرلتاق نيذلا نع هللا مكابي امّنإ» :4

 ىلع اورماظو مكِراَيِد نم موج رخأو نيّدلا
 اونمآ نيذلا اهيأ ايإل : ٠١ «نوُمِلاظلا مه كنلوأف ملوي نمو ةوادعلاب كربصان نيذلا ءالؤه ٍةالاوُم نع ابني امنإ «مشوُلوت نأ مكجارخإ

 ِتانمؤم َنُشومْثملع نإفإب ُهلوسرو ُهُدبع أ ادمحم نو هللا الإ هلإ ال نأ ندبشي نأ ّنهئاحتما ناكو 4 َنهوُنجتماف ٍتاّرجاهم ُتانمؤملا م ءاج اذإ

 «4َنُهَل نوُلجي مُه الوإط نيكرشملل «مه لج ّنُه الإ نبق هيلع عالطالا نكمي ناميإلا نأ ىلع ةلالد هيف اذه (رافكلا ىلإ َنموُعجرُت الف
 حاتم الوؤ» .ةَدْضأْلا نم نييلع هومرغ يذلا مهملإ اوُعفدا «نيكرشملا جاوزألا 4اوقفنأ ام ْمُهوُتآو .نيكرشملا ىلع تاملسملا تمّرح ةيآلا هذه
 «رفاّوكلا مّصعب ءب اوكسمت الوؤ» ءةّدِعلا ءاضقنا طرشب ّن نموحكناف ٌنهتقدصأ َنُهومتيطعأ اذإ | (َنُهَروُجْأ َنهوُمُتيتا اذإ َنُموُحكَنت نأ مكيلع

 يقاللا كح وزأ لع مقفنأ ام اواطو متقفنأ ام اوُلأساوإ» َنُهَعَم رارمتسالاو تاكرشملا حاكن نينمؤملا هدابع ىلع لجو ّرع هللا نم ميرحت اذه

 يف «مكتيي ْمُكْحَي هللا ُمكح مكلذإ» «نيملسملا ىلإ نرجاه يتاللا مهجاوزأ ىلع اوقفنأ امب اوُِاطُيلو ياوقفنأ ام اوُلاسيَلَوط ر افكلا ىلإ َنّبَمَذي

 رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ٌءيش مكتاف نإوإل ١١: :ىلاعت لاق مث .كلذ يف مكح هّدابع ٌحلصُي امب ميلع «مكح ميع هللاوإو هقلخ نيبحلصلا
 اهجوز ىلإ نونمؤملا در نيكرشملا ىلإ نينمؤملا ج جاوزأ نم ةأرما ةيآآلا هذه دعب تبهذ اهنأ ولف اوُقفنأ ام لثم مُهَجاوزَأ تبهذ نيذلا اونآف مُتبقاعف

 «نونمؤم هب متنأ يذلا هللا اوقتاو» رافكلا ءاسن قادص نم يقب ناك ام نيكرشملا ىلإ اوُدَر مث نيكرشملل مهيديأب نيذلا نم اهيلع قفنأ يبلا ةقفنلا
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 ضرأ نع ةبغر ٌتجرخام هللابو .جوز ضغُب نم ٌتجرخام هللاب َنُهْنِحَتْمَي ناك :لاق ؟ءاسّنلا هع هللا لوسر ناحتما ناك فيك لكّسو سابع نبا نع ريرج نبا ىور ٠ :ةيآلا
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 ١ : تاسؤملا َكَءاج اذإ يبا اهْبأ اي 000
 اا ا اك ا

 نفل وُ | تا را ْنأ نأ ىلع» طورسشلا هذه ىلع يك

 كرمال نأ كح َكَسسيإبب مر ع ُتَسِمّْؤُمْلا ل ءاَجاَدِإُ 9 و فزت الو نقرب الو اني هاب نري ل
 5 هتيراف رتفي ٍنامهُبِ نيِتأي الو نُهدالوأ َنَْعْعَي الو

 أ امك طر لس ء وبس دمار اس 0 جل م

 نيتآيالو نهدنل وأ َنَْفياَلَو َنِرحالَو فرصا اميَسِوْهَأ ٍق ف كئيص الو ٌنِهلجُجَرأو ندي نيسب
 2 10 0 هد ب >رع 4« ْنُهدالوأ نلتقي الوإ» ؛4َنُهعيابف فورعم

 َتكلَسِصَحْنَو رِهلَجَت أو نود نب ِهَسيوْفَيِنسْهَبِب ةيشخ مهدالوأ نولتقي ةّيلهاجلا لهأ ناك اك
 د اوو زم دك ري لع مدس 277 وعام تيال . ةقحلث الم ند هلتق «قالمالا
 مروحه نأ َنطرِفْغَسسأَو هس ٌنهَعياَش ٍفوْرعَم ف نقحلي الو «نينج وهو هلتق معيو .قالمإل
 يه فورعملا ةعاطو ,مهدالوأ ريغ ٌنهجاوزأب

 هتعمل بضَعاموفأوْلَوتَسال أومن هاك 793 هلل نإ لا هَل زفغتساوإ» .هلوسرو لل ةعاط
 يح هع د وم نع ىيسي محرر م26 و ةالاَوُم نع ىلاعت هللا ىبني : 1 «محر ٌروفغ

 رولا يلح | نوزاقحلا سي يمك وَجَدَ يف اهنع ىبن < «ةروسلا هذه رخآ يف نيرفاكلا
 1 ا 20 60 نمار 0 اًوُلوتت ال اوُنمآ نيذلا اهي ايإ» :لاقف اهنوأ
 كتعلا ملاح وَنَع . ا 5 ىراصتنلاو دوبملا «مييلع ُهللا بيغ ًاموق
 مفر نادل مس هنعلو هيلع هللا ٌبيضغ نمت رافكلا رئاسو
 © َنوُلَعَماَلاَم وقت مون هنلااماتي يو اوث نم :يأ [مسولع هللا بضغل] #ةرخآلا أ رس و 77 0 ري ب 8 ع 1 0 50 كلفه توتا قاميطعبص ا ك1 4 2 يب لهدا نم قحتساو 7 2 در فيكف داعتبالاو ٌدرطلا هللا نم ّقحتسا
 0 نم رافكلا ست اكول ةرخآلا يف لجو رع هللا

 2009 ب سف نأ هلأ دنع ةمرك عجري نأ ٌرافكلا سي م «(روُبُقلا باحصأ
 24 أ 7 م تام 3 دام يذلا وبقلا ٌباحصأ مهعلإ
 وع نس | 20 هم#]#آذ 13 0 ]ذآ . 2م ير نمف] اوباه ني ر 7 ِع

 مُهْنأم اَكَصِهِلِمََس ف تولكقي يذلا بهل نم هللاب ذايعلاو «ريخلا نم ّسِيَي رافكلا نم
 2 لس دع 1 جد ريت رع ع ميدل م7 .[هبضغ

 موق مول سوم لا ذإو ٍصوصَرَم ناين 0000 0
 هر 00 عر 8 ماو ءع فصلا ةروس ريسفت

 اّملف لَ (ٌلوُس ُفَأ َسروُمْلَحَت دَقَو نَنوُدؤَ يف امو تاومسلا يفام هلل حّبسإ» ١:
 9 َنِقِتل موقْلا ىَدْهيال هاو مهبول هللا عازأ أوعاَ رن :يأ] «ضر مرتي عاش ل ب مب س6 هس ب يف ةكئالملا ىلاعت هللا َهَّرن :يأ| «ضرألا
 نم مهاوسو «ضرألا يف نينمّوملاو تاومسلا
 5 الإ ءيش نم نإوإ» :ىلاعت لاق ؟ ؛تاقولخلا

 ,«مهحيبست نوهقفت ال ْنكلو هدمحب حّبسُي
 ؟«نوُلَعفت ال ام َنوُلوُقت مل اوُنمآ نيذلا اهّيأ ايه : " [هعرشو وهردقو هلعفو هلوق يفز «مكحلا» [عنامي الو بلاغي ال يذلا] «زيزعلا رهوز»

 دعولاب ءافولا بجي هنأ ىلإ فلسلا ءاملع نم بهذ نَم ةمركلا ةيآلا هذبب ٌلدتسا اذهلو ,هب يِني ال ًالوق ٌلوقي وأ ًادعو ُدِعَي نم ىلع ٌر راكنإ اذه

 ٌةيآ» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف تب امب ةئسلاب ًاضيأ اومُجتحاو ؟أل مأ ٍدووملل ٌمزع هيلع برت ءاوس ًاقلطم

 دبع تقم رب :ىلاعت هلوقب مهيلع راكنإلا اذه ىلاعت هللا دكأ اذهو :" نات َنِمثْوا اذإو ءبذك ثّدح اذإو «تلأ َدَعَو اذإ :ثالث قفانملا

 بحي هللا نإ : 6 نوقاتملا مهو «كلذ اولعف اونوكي ملو اتلعفو اًنعط انبرض اًلتق :نولوقي اوناك .موقل ًاخيبوت تلزن 4نولعفت ال ام اوُلوُفت ت نأ للا
 ىغولا ٍةَمْوَح يف ءادعألا نيهجاوم اوفطصا اذإ نينمؤملا ةّيحمب ىلاعت هللا نم ٌرابخإ اذه «صوُصْرَم ناب مهّأك ًافص هليبس يف نوُناعُي نيذلا

 هللا لوسر ينأ نوُمَلعت ذقوإل ىلإ ىذألا نوليصاوت يلد َمِل هموقل ىسوم لاق ذو : « ايلعلا يه هللا ةملك نوككل هللا ليس يف وا

 ّموقلا يلهب ال هللاوإ» كشلاو ةريجلا اهتكسأو ىدهلا نع مهّيولق هللا از ٌقحلا نع اوُلَدَع املف (مهتولق لا ع ٌعازأ اوُغاَز املفإط !؟«مكي

 .[هللا ةعاط نع نيجراخلا :يأ] يا

 ّنعطتسا اهف» :لاقو .ةيآلا  ًاكيش هللاب كرشنال ْنَأ :نارقلا ينام انيلع ذخأف «هعيابنل ٍءاسن يف هلع هللا لوسر ُثيتأ :تلاق ةقيقر تنب ةميمأ نع دمحأ مامإلا ىور ١١ :ةيآلا
 يدذمرتلا ةاورو (حيحص دانسإ اذهو «(ةأرما ةئامل يلوقك ةدحاو ةأرمال يلوق امثإ (ىىاستلا حفاصأال ينإلا :لاق ؟انحفاصت الإ هللا لوسراي :انلق !!انسفنأ نم انب محرأ ُةلوسرو هلا :انلق ( تق 7 5 9 5 52 8 3 5 5 58 ةرع ا 5 ع ءورل 5 5 3
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 اننضلاة ون هينا
 هك ل هس د هر مو رييدضصماد يو 0

 0 نإ لي ِء رراتخ مس اصل ذات
 َّ 0200206 ١ 24 ا

 1 جك ل مح عوق 12 8 س1 هع رسال

21 2 _- 

 ف ا لع

0-4 
 >< مصصرو

 يكسو مرذ مينو و متفأ ئأر فا طخ
 تروا نس رح

 رهظل َيَلَل بدو ىَدْف م اوُسوَلَسأَ راو هايل نورفكلا
 لد لهاونما نيلي رمل قولو عيل
 نود وفين أ ندع نور لع

 تت فلخلإب فلا ةاسد
 6 م مصاص >2 تدع ليلو ي م( > , حل

 راها اهلج نم ىَرج تت

 ص نط لول كر مل 1
| 

 اورد اوما نيا امي (2) َنيِنموَم ريو
 ذو مد 0 ا ا ا 000“ مآ

 هلال[ ىراصنأ َنَمَنتِراَوَحلِ صني[ سلامك راَصنأ
 ” ىو م هر و ورم 8 00

 َليِسِإ تقبْمةَفبالط ماكنا صنع راَوفكَلاَ
 دص

 عا سم رع مآ يأ قول رس مس م

 ينب اي ميرم نبا ىسيع لاق ذإو» 5

 امل ًاقّدضصُم مكيلإ هللا ٌلوسر ينإ ليئارسإ

 ؛يبفص ةاروتلا يف أل (ةاروتلا نم يَ نب
 اورفتتف ةاروتلا لاخي ٍءيبشب مكيتآ مل يّنأو
 همسأ يلعب نم يتأي ٍلوسرب أرسم [يّنع
 ىسيعف « «يكملا يبرعلا يمألا يبنلا وهو ««دمتحأ

 ٌرشب ليئارسإ ينب ءايبنأ متاخخ وهو مالسلا هيلع
 نيذلا نيلسرملاو ءايبنألا متاح وهو دمحأب
 «مهءاج اًملفإ# .ةّربن الو هدعب ةلاسر ال
 © تانيبلابإ# ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحأ
 هّونملا ةمداقتملا راصعألا يف هب رّشبملا وهو
 هرمأ رهظ اًملف ؛ةقباسلا نورقلا يف هركذب

 رحس اذه اولاقإل تانيبلاب ءاجو

 ىلع ىرتفا نم ٌملظأ نقوإ» 17 نيب
 ؟«مالسإلا ىلإ ىتذُي وهو بذكلا هللا

 هللا ىلع بذكلا يرتفي نم ملظأ دحأ ال

 ديحوتلا ىلإ ىدي وهو ًادادنأ هل لعجيو
 يديبي ال للاوإ» :ىلاعت لاق اذهو ءصالخإلاو
 :/8 :ىلاعت لاق م ؛«4«نيملاظلا َموقلا

 «مههاوفأب للا رون اوشِفطيِل َنوُدِيِرُيِ»
 يف مهلثمو «لطابلاب َّقحلا اوُدري نأ نولواحُي
 عاعش ءىفطُي نأ ديري نم لقمك كلذ

 كلذ كاذك ليحتسم اذه او «هيفب سمشلا

 هرون متم هللاوإ» :ىلاعت لاق اذهو ليحتسم

 لسرأ يذلا وهإط :4 4نورفاكلا ةرك ولو
 07 فر هط أو خس ْوُدَع1ماونما نيد دَعْلَطَح و ىلع ُهَرهظُيل ّقحلا نيدو ىَدُهاب ةلوسر

 هانل]

 نيدلا ىلع] «نوكرشملا ةرك ولو هلك نيدلا
 رهاظ مالسإلا يأ ؛نايدألا عيمج :يأ هلك

 هللا ىلص هللا لوسر اولأس : ٠١ [اهّلك اهيلع
 نم مكيجنت ٍةراحت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ ايإ :تايآلا هذه هللا لزنأف .هولعفيل لجو ّرع هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ نع ملسو هلآو هيلع
 مكيفنأو مكلاومأب ؛ هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو للاب َنوُنِمْوت 20 ١١ :ىلاعت لاقف روبت ال يتلا ةميظعلا ةراجتلا هذه رّسف مث ؟4ملأ باذع

 متلعف نإ «مكبونُذ مكل زِفغي» : ”١ :ىلاعت لاق مث ءاهدحو ال يدصتلاو اه ّدكلاو ايندلا ةراجت نم «نوملعت متنك نإ مكل ٌررخ مكلذ

 هكر :ىلاعت لاق اذهلو ؛تايلاعلا تاجردلاو تابيطلا ٌنكاسملاو ٍتاَنجلا مكتلخدأو تالزلا مكل ٌثترفغ هيلع مكتللدو هب مكترمأ ام

 ىلع مديزأو «ابتوبجت ىرخأوإ» : ١57 :ىلاعت لاق مث « .4مظعلا ٌزوفلا َكِلذ ٍنْدَع ٍتاّنج يف َةِبيط ّنكاسمو ٌراهعألا اهتحت نم يرحت ٍتانج

 اورصنت نإ اوُنما نيذلا اهّيأ و :ىلاعت هللا لاق ؛؟رصبب ُهّللا لفكت هئيد مترصنو هليبس يف مّتلتاق اذإ 4ٌبيرق حضفو هللا نم رصنإلل يهو اهنوبحتٌةدايز
 رشبو)# ةلوسرو هللا عاطأ نم ةرخآلا ميعنب لوصوم ايندلا ريخ يه ةدايزلا هذهف لجاع «ٌبيرق حمفوإ» ,«مكئادقأ ْتْي ُتبثيو عرضني هللا

 ىلإ يراصنأ نَم نييراوحلل ميرم نبا ىسيع لاق كإط مكلاعفأو مكلاوقأب مكلاوحأ يف 4و ٌراصنأ اونوك اوُنَمآ نيذلا هيأ اي ١: 4 ,«نينمؤملا
 هب مهءاج امب «ليئارسإ ينب نم ةفئاط ثسمآفإ# «كلذ ىلع كور زاوم نحن 4هللا راصنأ نحن نوُيراوحلا لاقإل ؟هللا ىلإ ةوعدلا يف ينيِعُم نم «(هللا

 اوُحَبصأف مهاداع نم ىلع مهانرصن «مهّودع ىلع اونمآ نيذلا اندّيأفإل هللا نئاعل مهيلع دوبيلا مهو ليئارسإ ينب نم «ةفئاط ترفكوإ»

 .رافكلا نيد ىلع 4نيرهاظ
 .«بقاعلا انأو ءيمدق ىلع ساّنلا رشحُي يذلا رشاحلا انأو ,رفكلا هب ُهللا وحمي يذلا يحاملا انأو ,دمحأ انأو ,دمحم انأ :ءامسأ يل ّنِإ» :لاق كيم هللا لوسر نأ يراخبلا ىور 5 :ةيآلا

 /؟70/14ج ريثك نبا|



 ةعمدلا ةروس ريسفت

 -7 ل ا حبسي الإ ءيبش نم نإوؤ» :ىلاعت لاق اك ه5 ك2 380

 سّددقملا وه « سوُدُقلا ِكِلَلال ,«هدمحب
 تافصب فوصضوملا «صئاقتنلا نع هّرنملا

 َةيطَرلا عشرا لاول
 ص حم 0 ّع مص ىلا رس سام سم ٠ 7 ما كزخلا

 رمل سودقلا كلا ضال اف امو ٍتَومَسلا ىفامهن ميس يذلا وهإل :؟ «مكحلا زيزعلا» لامكلا
 جس سره > نإ الشر نع هتايآ مهيلع اولتي مهنم ًالوسر نييمألا يف تعب

 0 , 0 اميدق اوناكو «برعلا مه نوّيمألا « ميهيكزيو

 و و - 2 امهم وحلو مروه نيدب هولّدبف مالسلا هيلع مهاربإ نيد ىلع

 00 0 . نط مولع هيلع هللا ىلص ًادمحم ىلاعت هللا ثعبف «كرشلا
 0201 سرج لس م سل و

 يال يي 1نييِلكَص لزم مييكريو ؛ هتايآ مهيلع اولتيإ» ملسو هلآو
 ناوي وب هلال ضم َكِلَدذ يل كلل رموش نيتك نروط كد يأ «ةمكحاو» : 00 [ذارسقلا :يأ] «ٌباتكلا ُمُهُمَلَعُيو
 نع باهذ يف :يأ] «نيبُم ٍلالض يفل لبق

 ْمِهِب اوقحلي ال مهنم نيرخآوإل :* [ّقحلا
 ا سراف مه «مكحلا زيزعلا وهو

 مكْغةولألَمْح ندم (© ِريِطَملال ضف وذ
 م > ِاراَهَسألِْحح 2-2 عمك اهولمح

 2 ا 01 7 ّيبنلا َقَّدص نّمِم مهو «مألا نم مهريغو
 2و وهو «برعلا ريغ نم ملسو هلاو ىلص 09 نظل ىِرَج اّلْمََّأَو يىكلنب تيوب نيزل «برعلا ري هلآو هيلع هللا

 نم ِهَنِلْماَ بلو أ لأ معرْنإ م ا ثاكيْلَق :6 هردقو هعرش يف ميكحلا ةزعلا وذ زيزعلا
 وع رسل ماو وذ ُهللاو ًءاشي نم هيي هللا لضف كلذإ
 110 فس أ اَوَممَس سام آن ود ىلص ًادمحم هللا هاطعأ ام 4 مظعلا ٍلضفلا

 0س ل 5 9 م ع امو ةميظعل 9 | ةوبنلا نم ملسو هلاو هيلع هللا

 ا و 0 روُدْمت ىلا َّتَوَمْلأ اوطعأ نيذلا دوهيلل اَماذ ىلاعت لوقي : © ملسو

 1 7 :اهب اولمعي مل مث اهب لمعلل اهولّمحو ةاروتلا
 9 © نس مفا د دونك يعل اهولمحي مل مث ةاروتلا اوَُمُح نيذلا لَم مح ب 3 روك م 2000082 َِى مهم د ا

 لشمك «ارافسأ لحي رامحلا لقمك

 هولدبو ةوفرحو وو لب ؛هاضتقم قم اوامع الو هومهفتي مو اظفل وح أ يذل باكل ملح يل هوه كلذك هلع ا يدي واهس

 ىلص هللا لوسر لاق :دمحأ .[ مامالا ىور .«نيلاظلا موقلا يدبي ال ةللاو هللا ِتايآب اوُبَّدك نيذلا موقلا لَم سئيإ» :انهمل ىلاعت لاقو 6و «4نوالا

 :ىلاعت لاق مث .(ةعمج هل سيل ُْتِصْنَأ هل لوقي يذلاو ءأرافسأ لمحي رامح لا لثمك وهف «ٌبطخي ب مامالاو ةعمجملا موي ملكت نما :ملسو هلاو هيلع هللا

 ٌىدُم ىلع مكنأ نوُمٌعَرت منك ْنِإ (نيقداص متنك نإ توملا اًوُئمتف ف ساّنلا ٍنوُد نم هلل ًءايلوأ مكنأ مُمعز ْنإ اوُداَه نيذلا اهيأ اي لق :*
 رفكلا ن ٠ مهل نولمعي امب «مهيديأ تمدق ام ًادبأ ةَنوُتمتي الوإ» :0/ :ىلاعت هللا لاق ُهئوُمعزت اف نيقداص متنك نإ [مكسفنأ ىلع] توملاب اوُحْداف

 اوئمتف ساّنلا ٍنوُد نم ًةَصِلاخ وللا نع ةرخآلا راَّا مك ثناك نإ 00 :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاقو ,4نيماظلاب ملع للاوإ» روجفلاو ملظلاو

 نوُدرت مث مكيقالم هنإف هنم نوٌرِفت يذلا توملا نإ لقط :8 (نيملاظلاب ميلع ُهللو مهيديأ تمّدق امب ًادبأ ُهوّنمتي نلو .نيقداص متنك نإ ٌتوملا

 .«ةدّيشم جوُرُب يف ْمُك ولو ُثوملا مككردُي اونوكت انيألل :ىلاعت لاق ؟ «4نولمعت متنك اب مكئبنيف ةدابشلاو بيغلا ملاع ىلإ

 كير مسا حبس ةروسب نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف أرقي ناك اك . «نيقفانملاو ةعمجلا ةروسب ةعمجلا ةالص يف أرقي ناك كيم هللا لوسر نإ هحيحص يف ملسم ىور :ةعمجلا ةروس

 .ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ة ةروسو «ىلعألا

 ىتح مهعجاري ملف ؟هللا لوسراي مه ْنَم :اولاق «مه+ اوّقحلي ال مهنم نيرخاو# : :ةعمجلا ةروس هيلع تلزنأف ِْيَع يبنلا دنع ًاسولج انك :لاق ةريره يلأ نع يراخبلا ىور ا" :ةيآآلا

 ريثك نبا| .يلاستلاو يذمرتلاو ملسم هاورو !!(ءالؤه نم لجر هلال ايرثلا دنع نامل ناك ول» :لاق مث يسرافلا ناملس ىلع هدي هيَ هللا لوسر عضوف «يسرافلا ناملس انيفو ءأثالث لكس

 ./؟"/4ج



 ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :4 اهلوتفاتلل لو يس

 نم تيمَس :ةعمجلا «ةعمجلا موي نم
 5 هادو وع سا هديب ص ص اس يي ا
 لك يف هيف نوعمتجي مالسإلا لهأ نإف «عمجلا َةَعَمَجْلا وَوهْنِمَو ةولّصلِل فواد اوم نزلا ماكي

 ىفتالخلا مج مك ف ءدجاسملا ىف مَ ل وحس 8 رتس اس كد أ َحَسَأَو

 اهيف هللا قلحخ يلا ةتسلا نم سداسلا مويلا هنإف 10 نيكل رح مُكَلد ميلا أوُوَدَو هاو د َكِإاوَعَ

 ةعاس هيفو مدا َقِل هيفو ءضرألاو تاومسلا ضال أوم فمن وكل ايش دف 6١ ) َنوملَعَت

 هاطعأ الإ ًاريخ هللا اهيف لأسي ْنِمّؤَم اهقفاوي ال وي 0 ةءاصضرم هر ام 0

 ركذ ىلإ اًوعْساف .حاحصلا يف تبث اك هاي وحمل اركي دو هلل ضف نمو
 ءابيلإ مريس يف اومتهاو اودمعاو اوُدصقا وللا ميم 271 اوَ/اَكإَو 0

 هسا سول 00 :اوهوأ حارا © ب ' / 0 ١
 لوسر لاق :نيحيحصلا يفو ءاهب ماتهالا وه 2 اره هلاوَو هل ا

 ايد ىيمدس نرسم 2415 فانا 0131
 سا هيلا اورو رق كلت يقرا شكرا لاول

 ؛ةالصلل ّيِدوُن اذإ عيبلا اوكرتاو هللا ركذ تتلو لوُسرأ َكَنِإدََشَمْأولاَق َنوقِفَتمْ 8 ملا كءاَجاَد ِإ

 مرسم هفرع هنو بق ال تفدكلنهفكتلا مارس
 00 0 1 0 منال يمنع دس هج مُجَصَب اود
 «ةالصلا ْتَيبضُق اذإفإل ٠١: نوملعت متنك ير لاك اوما تكلم () َنوُلَمعَي

 نم اوُتباو ضرألا يف اورشتنافإط اهنم غرف
 كج واو سوو حرج عد 09 هل الف

 دعب فّرصتلا يف مهيلع ٌرجح ان هل لضف 3 ةفئاسنل شيت ترو ف © نو

 عارفلا دعب َنذأ اهجالاب :رمأو ءادنلا 000111101 نع 20000
 محل نذَأ عايجالاب مهرمأو لو د تا انصح

0 3 

 ار دطلسص و 297 0200 ب ج0 و2 02

 :لاق ةعمجلا ىلص اذإ كلام نب , كارع ناك اك () َنوكفْؤيفَأ هئامَهْلََم عع 5 هَ خروع 2 1 ةَحْيَص
 كتضيرف ٌتيَلصو كتوعد ٌتبجأ ينإ مهللا

 ٌتنأو كلضف نم ينقزراف ينترمأ اك ثرشتناو 00غ

 مكلعل ًاريثكذلا اوركذاوإ» .نيقزارلا ٌريخ
 5 2ع و 2 عمير“ سا اموحراب < ملم

 تمدق امل ربنملا ىلع 4اماق كوك رتو اهملإ اوضفنا اوه وأ ةراجت اَواَر اذإوإ» ١ ١: ةرخآلا نع ايندلا مكلغشت الو مكئارشو مكعيب لاح «*نوُحلفت

 ّنِمو وهللا نم ٌريخ هللا دنع ام لقط «مهنم ليلقلا الإ ربنملا ىلع اماق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوكرتو اهيلإ اوفرصناف «ةنيدملا ىلإ ةراحجت
 .هتقو يف قزرلا بلطو هيلع لكوت نمل «نيِقِذاَّرلا ٌريخ ةللاوإ» «ةرخآلا يف باوثلا نم (ةراجتلا

 نيقفانملا ةروس ريسفت
 اذإ ! هللا ٌلوسرل كنإ ُدبشن اوُلاق نوققفانملا كءاج اذإ)» :لوقيف كلذك اوسيل مهو مالسإإلاب نوهوفتي امن مهنأ نيقفانملا نع ىلاعت ربخي ١:

 وه نطابلا مهتاقتعا نأل] مهداقتعا نع هب اوربخأ ايف «نوُبذاكل نيقفانملا ْنِإ ُدبشي ُهللاو هلوسرل َكَنِإ ملعي د كلذب كوُهَجاو كدنع اورضح

 نوملسم مهنأ دقتعاف مهفرعي ال نَم مه ٌرتغاف مهوقٌدصُيِل ةبذاكلا ناميألاب سانا اوقتا هللا ليبس نع اوُدَصف َةَنُج مهتامبأ اوذحتا» :” [رفكلا

 مهف» [رفكلاب ابيلع م مه : :يأ] «مهولق ىلع عبطف اورفك مت اونمآ مهنأب كلذإ» :" «نولصعي اوناك ام ءاَس 00“ «مهب ىدتقا امبرف

 مهنأك) ةحاصف يوذو ةنسح ًالاكشأ اوناكو «مهوقل عمست اولوُقي ْنِإو مهماسجأ َكّبِجعُت مُهتيأر اذإوإ» :4 نودتيي الف ا

 فيك «نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق ْمُهْرَّدَْخاف ٌودعلا ْمُهظ مهنبحل «مييلع ةحيص لك نوُبّسحيإ» يناعم الب تاماهج مهف (ةَدّنَسُم

 .!؟ةلالضلا ىلإ ىدحلا نع نوفرصني



 مكل ٌرِفغتسي اًولاعت مه لق اذإوإ» : :

 [مكل ٌرفغتسي نأ اوبلطا :يأ] 4هللا لوسر
 َليق اًمع اوُضَرعأو اوَّدَص 4ْمُهَسوُؤُر اَوَوَلط
 «ليق امل ًاراقتحاو كلذ نع ًارابكتسا مهل

 مهو نرُدّصَي مُهَتيأروإ» :ىلاعت لاق اذهلو
 لاقف كلذ ىلع مهازاج مث .«نوربكتسم

 مل مأ مه ترفغتسأ مييلع ًءاوسإ» :* :ىلاعت

 يله ال هللا َّنِإ مهل هللا ٌرفغي نل مه ٌرفغتست
 ءءاوس كلذ لك ينعي] «نيقيمافلا ّموقلا
 .محل رفعي ال هللا نأل ا
 مهرِذنَت مل مأ مهَتْرذنأ مهيلع ءاوسؤا :ةريظن

 ّموقلا يدهم ال هللا نإ ««نوسؤُم ال
 توي هّنأ هللا ملع يف قبس نم نيقسافلا

 اوقفنت ال نولوقي نيذلا ُمُهِظ :/ [اقساف

 :يأ] 4اوُطفني ىتح هللا وسر دنع نم ىلع
 نأ هناحبس هللا مهملعأف هنع اوقرفتي ىتح

 فيك ُقِفنُي # ضرألاو ٍتاومسلا َنئازخ هللإو
 اذإ هنأ «نوهقفي ال نيقفانملا نكلوإ ءاشي

 ىلإ انعجر ل نوُوُفيإط 4١: سي ارمأ ار
 كلذو .4ٌلذألا اهنم زعألا ّنَجرْخُيَل ةنيدملا

 ازغ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 اوقفت لو تق
00 

 رس ها

 ٌِهَسو أَو هلل لوسَر كَل رِفْغَتَسم َّ ماولاَعتَمَط َلِقاَذِإَو

 َمهْبَلَع اوس( َتوركَتسُم مْهَوودْصي مهر

 نإ ك ةقرفنيدل حك يفتك أ رمل تزقفتسل
 َقولوُفيَبتَلاَمُه (© 63 تيِقسملا َمَوقْلا دميه

 ورش 3 هَ لوُسر دهن لعاوهِفاَل

 َنوُهَفْفياَل َنِفِكمْلاَنكلَو ضَرَأْلاَو توسان بَ
 ْرَعاْلا كتَجِرْخُكةَج دِدَمْلأ َكِإاَْعَجَي ني َنوُوعِي)
 ّنكلَو صنم ودلع لكل اني

 كهل اثم : تلال تيا

 مد

 2 200 مص اس ىو ل عيدا ع

 كَ هه 5-7 20182

 المو نوبت د 2
7 1 

0 

 0س ١ 3

0 
 ىترح | الوب نلعب ُثومْلمكَدَح دحأَفأَي نأ , نم نيرجاهملا نم امهدحأ نالجر لتتقاف (ةوزغ ١

 | نوال َنيِحِلَصلَْنَم ف أو كَذَا بيرق لج 1 ىلعتساف «راصنالا ءافلح مهو زبب نم رخالاو
 0 نولمعنامي هللاتص ءاَجاَذِإاسْمْن هللارخؤي نم لاجر ةّرصنف «راصنالا ّرشعم اي :يزملا كتعج ب كاس 22 اًميريَِح م وسام ل 0 اًكئيمَسا وع لاقف «يزمبلا ىلع نيرجاهل نم ي لجرل 222000 ةف «يزمبلا ىلع نيرجاهملا نم يذلا لجرلا

 م 2 9 20 نيرجاهملا ّرشعم اي :يرجاهملا لاقو «راصنالا
 ا ِ نيب ناك ىتح نيرجاهملا نم لاجر هَّرصنف

 هوو «مهي ريح مث ,لاعقلا نم يش كفئلوأ

 نبا ينأ نب هللا دبع ىلإ قفانم لك ًافكناف

 اهنم ٌرعألا ّنَجِرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نيل هللاو -هللا ودع- يأ نب هللا دبع لاقف «ٌفنت الو ٌرضت ال ٌتحبصأف ٌعفدتو ىَجرُت ٌتنك :لاقف لولس

 «ةنيدملا ىلإ ني نيعجار اوُلفق املف ءاوّصفني ىتح هلل ,لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال مكل لقأ مأ :نيقفانملا نم ناكو نشدخدلا نب كلام لاقو َلذألا

 لوسر كلل نذأي ىتح انهمل ني زوجت ال هللو :هل لاق يأ نب هللا دبع هوبأ ءاج اًملف فيس لتساو ةنيدملا باب ىلع يأ نب هللا دبع نب هللا دبع فقو

 هلا ىلص هللا لوسر كل نأ اذإ ام :لاقف ؛ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوس هل نذأ مث ليلذلا تو يزعل هل ءملسو هلا هيلع هللا لص هل

 مهاهنيو رك ةرثكب نينمّوملا لاعت ٌرمأي 4وطلا ركذ نع ذالوأ الو مكلاومأ مكه ال اوم نيذلا اهيأ اي» :9 ترم ال ايلا لكل

 مهّتح مث ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اوُريست نيذلا «نورِساحلا مه كئلوأف كلذ لعفي نمو «كلذ نع دالوألاو لاومألا مهلغشت نأ نع

 لجأ ىلإ ييتزخأ الؤل ٌبر ٌلوقيف ُثوملا ْمُكدحأ ّيِتأي نأ لبق نم مُكافْرر ام ْنِم اوقِفنأو» : ١ :لاقف هتعاط يف قافنإلا ىلع هناحبس

 ناك (تابيهو هتاف ام كردتسيل ًاريسي ًاكيش ولو ةدملا لوط ٍلأسيو راضتحالا دنع مدني طّرفم ُلكف ,«نيحلاصلا َنِم ْنكأو قدصأف بيرق

 ىلجأ ٍلوُلُح دعب ًادحأ ُرِظْنُي ال «نولمعت امب ٌريبخ ُهللاو اهّلجأ ًءاج اذإ ًاسفن هللا َرْحَوُي ْنَلوط : ١ :ىلاعت لاق اذهو .تااووه ام أو ناك ام

 .هلاوُسو هلوق يف ًاقداص نوكي نمب ربخأو ملعأ وهو
 دبعلا هللا قزري ْنَأ رمعلا يف ةدايزلا امّنِإ اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن رحت يال هللا ّْنِإ) :لاقف ءرمعلا يف ةدايزلا كم هللا لوسر دنع انركذ :لاق ءادردلا نأ نع متاح يبأ نبا ىور ١١ :ةيآلا

 //7/ج ريثك نبل| .«وريق يف مهؤاعد ُهُفَحليف هل نوعدي ةحلاص ٌةّيرذ



 نباغتلا ةروس ريسفت
 يف امو ٍتاومسلا يفام هلل ُحْبَسُي9ِ : ١

 تاحّبسملا رخآ يه ةروسلا هذه :4ضرألا 9 20000 1 :
 ك4ذمحلا هلو كلل ُةلإ» [عنارقلا روس نم] ا ميلكا ارهرلا هللا مه سل

 ىلع دومحملا تانئاكلا عيمج يف فّرصتملا وه نحلل كامل را اَمَو توسل ام ل يَ

 ٍءيش لك ىلع وهوؤ» ءردقيو قلخي ام عيمج سس "يس
 الو عِناَمُم الب ناك ٌدارأ امهم (زيدق 2 ري نك لل
 . ّ هلال رس هسا 0 0 ع 2

 يذلا ره :3 نكي م اشي مل امو ءعقادم ِتوُمَّسلأَقَلَخ 2 9 بلقاس

 ره 4َنمْؤُم مكسو ٌرفاك مكسف مكقلخ رج و وُصنَسحأَ صو أ 17

 كلذ مكنم ٌدارأو ةفصلا هذه ىلع مكل قلاخلا )دل ردد و2 َوصو يل اِيَضْراْلاَو

 ٌريصبلا وهو ءرفاكو نمؤم دوجو نم َّلب الف م ةورإلل سس رس هل كأم 00 هر . رم

 «لالضلا قحتسي نّمِم ةيادهلا قحتسي نمب هللاو نونلعتامو نورس ناتو صلاتك نو

 «ريصب نولمعت امب هللاوإ» :ىلاعت لاق اذه» 220425 تي داو بيا ُدضلأِت ادم
 ب - ّ 20 نمأو 3, رو تاذد

 قحاب ضرألاو ٍتاومسلا َقلخإل :* 0 1 2 ادم
 َنَسْحَأَف عَرّوصوإل ةمكحلاو لدعلاب م مونت 0 0 :و أوقاف

 «ريصملا هيلإوإ» مكلاكشأ ّنسحأ 4 5رَوُص
 به م م 1 24 2 مس 0 هر أسر

 .رشدأ| 0 45
 عاش 71 3

 سوا سخاء م ى ع سل ع اسس ماس ا 0 سل و 02207

 لاقف ةيسفنلاو ةيضر لاو ةيئامسلا ٍتائئاكلا 4 ا ور كن ]ديم نع هلل دو ل

 ضرالاو ٍتاومسلا ب م ملعيإب ُْ :ىلاعت 0 2 00 و

 تاذب ملع هللاو نوثلعت امو نوريست ام ملعيو كوم اك( ريس هنأ ىلع كلو ماج مينو * شعيل

 ةيضاملا مالا نع ىلاعت ربخي :6 «رودصلا ال دس رج وو 2 دوامعتامب 7 ور
 رو

 «لاكتلاو باذعلا نم مهنم نيبذكملاب لح امو موه[كراريجخ اميه انلرنَأ ىلا وسلأو ولو

 ع سامو كادش لتر 2 ذليل عت ويل -
 مَحَو ؟(مهرمأ َلاَيَو اوقاذف لبق نِم 2

 يف مهب ّلَح ام وهو «مهلاعفأ ءيدرو مهيذكت اح نو رجب تجب ديَوَيسُهَنَع ُهَنَع ردكم احلم

 ٌباذع مهلوو» يزخلاو ةبوقُعلا نم ايندلا يم
 :لاقف كلذ َلّلع مث «ةرخآلا رادلا يف «ملأ © ُميِظَعْلاَ اروهلا كلل هاد هيف سيك كَهتَدلا

 مهُْلْشُر مهتأت تناك هنأب كلذإ :*
 «نيهاربلاو لئالدلاو ججحلاب 4ٍتاّيبلاب 1

 اوُلكنو ّنحلاب اوُبَّدَك 4اؤّلوتو اورفكفإ» مهلثم رشب يدي ىلع مُهادُه نوكي نأو رشبلا يف ةلاسرلا نوكت نأ اوُدَعِبتسا ؟4انو دي هِي ٌرَسَبَأ اولاقفإ»

 ريحا «مئامع ابتلي يترو ىب لق اوعي نل نأ اورفك نيذلا معز :/ 4ديمح ينغ ُهللاوط مهنع للا ىف اول للا
 امب هللاوإ» نارقلا .4انلزنأ يذلا روثلاو هلوسرو هللاب اوُئمافإ» :8 ريسي هللا ىلع كلذوإب اهريبكو اهريغص اهريقحو اهليلج مكلامعأ عيمج

 نولّوألا هيف عمجُي هّنأل كلذب يمس ةمايقلا موي وهو 4عمجلا مويل مكغمجي ةويإ» :9 ةيفاخ نم مكلامعأ هيلع ىفخت الف «ريبخ نولمعت

 َنِإ نقط :ىلاعت لاقو «4ةوبشم موي كلذو ساقلا هل عومجم موي كلذإل :ىلاعت لاق اك ءرصبلا مهذفنُيو مهعمسي دحاو ٍديعص يف نورخآلاو

 الا ّلهأ نوئبغي ةّنملا لهأ نأ كلذو «ةمايقلا ءامسأ نم اذه 4 نُباغتلا ٌموي كلذإ» ,4 مولعم موي ِتاقيم ىلإ نوُعوُمجم نيرخآلاو نيِلّوَألا

 لحدي نأ نم ُمظعأ َنبغ الو .4أدبأ اهيف نيدلاخ رابنألا اهيمت نم يرجت ٍتانج ُهلخْدْيو هايس نع فكي احلاص لمعيو هللب ْنمْوُي نتوإ»

 .4 مظعلا زوفلا# [ةّنجلا لوعد :يأ] «كلذإ» !؟راّثلا ىلإ كفئلوأب ٌبهذُيو ةّنجلا ءالؤه
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 هدمحبو هللا ناحبس :نمحرلا ىلإ ناتبيبح «تازيملا يف ناتليقث «ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع امهيحيحص يف ناخيشلا ىور ؟ - ١ :ةيآلا

 َناَحُبُس :هللا ىلإ م الكلا ٌّبحأ نإ :لاقف ؟!هللا ىلإ مالكلا بحأب ينربخأ هللا لوسراي :ٌتلق ؟هللا ىلإ مالكلا ٌبحُأب كربحأ الأ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ٌرَذ يأ نعو . «مظعلا هللا َناحْبس

 4014ج ريك نبا| !!!وييعو هلل دان :هدابعل وأ يتكئالمل ُهْللا ىفطصاام :لاق ؟لضفأ مالكلا يأ لع هَ هللا لوسر َّنأ :هدنع ىرخأ ةياور يفو .ملسم هاور (هدمحو هللا



 َكلئلوأ اتتايآب اوُبَدكو اورفك نيذلاوإط ٠
 نيذلا :يأ] «اهيف نيدلاخ ٍراَثلا ٌباحصأ

 «زيصملا سئبوإ هب اوبّذكو نآرقلاب اورفك
 ؛مدقت ايف معنلا نم نينمؤملل ام ركذ اف

 ١١: [محجلا نم نيرفاكللام ركذ

 نع هللا ٍنذإب الإ ٍةبيصم نم ّباصأ امإو

 هَبلق داهم هللاب نمْوُي نوط «هتكيشمو وردق
 ةبيصم هتباصأ نمو «ملع ٍءيش لكب ُهللاو

 ٌبستحاو ٌريصف هردقو هللا ءاضقب اهّنأ ملعف
 هّضَّوعو هَبلق ُهللا ىده هللا ءاضقل ملستساو

 انيقيو هبلق يف ٌىدُّه ايندلا نم هتاف اّمع

 وأ هنم ّدخأ ناك ام هيلع فلخُي دقو ءًاقداص

 «نيقيلل هبلق يدبي :سابع نبا لاقو . هنم ًاريخ

 امو ,ةّمطخيل نكي مل ُهَباصأ ام نأ ملعيف

 هللا اوُعيطأو» ةبيصيل نكي م هأطخأ

 هتعاطب هئاحبس رمأ 4لوسرلا اوُعيطَأو

 ىلع امنإف مثلو نافل ٠ عرش ايف هلوسرو
 لمعلا نع مثلكن نإ «نيبملا البلا اتلوسر

 مكيلعو غالبلا ّنِم لمح ام هيلع امّنإَ

 هلال ١: 7” ةعاطلاو عمسلا نم. متامحلاام
 ُدمصلا ُدحألا ِهّنَأ ىلاعت ربخأ يره الإ ةلإ ال

 لكوعيلف هللا ىلعوإل هَ ةريغ لإ ال يذلا

 ديحوتلا نع ٌريخ لوألا [مسقلاف] «نوُتمْوملا
 هل ةّيهلإلا اودحو :يأ ؛بلطلا ىنعم هانعمو

 :ىلاعت لاق !؟ «هيلع اولكوتو هيدل اهوُصِلخأو
 ُهَذجتاَف وه الإ هلإ ال برغملاو يقرشملا ٌبرإط
 نم نإ اوثمآ نيذلا اهي ايل ١6: ذاكر
 [م] يبتلي «مكل اًوُدَع مٍدالوأو مكجاوزأ
 ابيأ ايو» :ىلاعت هلوقك ٠ ءحلاصلا لمعلا نع

 أو رِفغتو ٍوُحَفصو اوُفْعَت نوإ» «مكنيد ىلع «مهوز د خافإ» :ىلاعت لاق اذهو «ةيآلا دلل ركذ نع م دالوأ الو مكلاومأ مكهلث ال اوثمآ نيذلا

 ٌرابتخاو ةنتف دالوألاو لاومألا امّنِإ (ةسف م ُدالوأو مكلاومأ امنإإ : ١ © [دالوألاو لهألا ببسب مكيلإ ًءاسأ نّمع :يأ] «محر ٌروُفَغ هللا ْنِإَف

 نم ٍتاوهشلا بح ساّئلل َنَيْزط :ىلاعت لاق  ,ةمايقلا موي «ميظع ٌرجأ ةدنع لاوإط ءهيصعي نم ُهعيَطُي نم ملعيل هقلخ لاعت هللا نم ٌالتباو

 اوُقتافإ» : ١5 «باملا نْسَُح دنع ُهّللاو ايندلا حاتم كلذ ثرحلاو ماعتألاو َة ةموسملا ليخلاو ٍةّضفلاو بهذلا نمي ِة ةرطنقملا ٍريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا

 امو متعطتسا ام هنم اوئاف رمأب مكرمأ اذإو :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :نيحيحصلا يف تبث اك « مكتقاطو ؟دهج «مثعطتسا ام هلا

 كا د ا

 يب اس 2 1 يع سس ال 0 0 طر

 أآم 3 ُرْيِصمْلاَىنوَِضنَسِراَتل دص
00 ّ_ 

 ب
 ساكس لسا حس ل6 م حولا سلة م

 2 هلق م و هان ذِِبَلِإ ةَبيِصُم

 تف ل نبأ هنا شملأو 0 2ع زق

 1م ثييشلآ علب يور لعام
 :م1ه 0 توثيؤتلا لكونه كوخ
 رة 1 أ نم كرإأ نماء سيل

 أووِفْفَتو أوُحَفسصَوأوُفَحَت نو هور َدَحأد محل
 رك دلزأو كلو آَمَنإ 9 ٌةصَصروُنَط هلآ كف
 ممعطسَم امُمَسأأَو 28 يق تس

 ند سس ُ ل اريَحْأ شفا أوعيطاَوأوعَمْس أوعمسأو

 فن ) خيش مه كلو هع
 9 قو كل وطيور هن امسح اَصوَهَنأ

 0( يكفل علا ودا يعل امنع 2 ميل
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 دو

 ىلع هللا مكقزر اّمِم اولذباو «مكيفنأل ًاريخ اوقفنأو» «هلوسرو هب ُهللا كرمأي اع نيداقنم اوُيوُك «اوغيطأو اوعمساو» ء(ةوبنتجاف هنع مكذيبم

 كوكل طير مكل فيا اخ اضف اوُصِرَقت نإإ : /١ «نوخلفملا ْمُه َكئلوأف هبضن حش َقوُي نمو «نيكاسملاو ءارقفلاو براقألا

 ملح ٌروكش ُهللاوإ» تاكّيسلا «مكل ٌرِفغيوإ ضرقلا ةلزنم كلذ َلزنو «ُةؤازج ,هيلعف ءيش نم متقّدصت امهمو ُهُفِلحُي وهف ٍءيش نم متقفنُأ امهم
 .ةرم ريغ هريسفت مدقت #4 مكحلا ز زيزعلا ةدابشلاو بيغلا ُمِلاَعم : ١م. «ريثكلا ليلقلا ىلع يرجي

 ءاَرس هتباصأ ْنإو «هل ًاريخ ناكف َربَص ءاّرض هتباصأ ْنإ ىل ًاريخ ناك الإ ًءاضق هل هللا يضقيال «نمؤملل ًابجع» :لاق هع هللا لوسر نأ هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يفو ٠ :ةيآلا

 هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ !هللا لوسراي :لاقف هلع للا لوسر قأ ًالجر نأ :تماصلا ىب ةدابع نع دمحأ مامإلا ىورو . (نمؤملل لإ ب دحأل كلذ سيلو هل اريح ناكف ٌَركش

 2 نب ىضق ءيش يف هللا مهتت نم ير قيدصتو ماله 4 ج ريثك نبا/ .«وب كل ّىضق ءىش يف هللا مهتتال» :لاق ؟ هللا لوسراي [داهجلا يأر اذه نوهأ ديرأ لاق (هللا بس يف ٌداهجو هب قيدصت



 قالطلا ةروس ريسفت

 تح م ايكو يرش 0 ملسو هل هو 21001010 1

 ٌنُهوُقْلطف ًءاسنلا ُمُكقلَط اذإإ :ًاعبت ةمألا 5 ميرا شرلا وألا وسب

 قلط رمع نبا نأ :يراخبلا ىور «َنهِدعِ م 5 أصح او كرهته ل آلم 16011100
 هللا لوسرل ٌرمع ركذف ؛ضئاح يهو هرم وعم سمو 2 و يراك

 هيلع هللا لص ظّيغتف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نهتم شوال عكر اوقتأو ةدِعْلا
 اهكسمي مث اهعجاريلا :لاق مث «هنم ملسو هلاو هج 0 1 تا يس موحد تكلم

 نأ هل ادب نإف «٠ ءرهطتف ضيحت مث رهطت ىتح دوذح كليو ِةَسيِم ةَّسِحفي نيتي نأ 1895 جرخجرخالو

 يتلا ٌةّدِعلا كلتف ءاهّسمب نأ لبق ًارهاط اهقلطُي ٌلَتَل كِدَساَلَْسَْ سفن ملظ دقفولأ دودح دعي مول 010 ل له ل أ يو مصرس وخل رتل ير رس سل رس ستي

 #«ةدعلا اوّصخ ا ««لجو ّزع هللا اهم ّرمأ هع رس حال هر رب

 « مكبر هللا اوُقَئاوط اهءابتناو اهءادتبا اوفرعا هوك مافن هلأ َنعلباَذإَف يل ارم َكِلذ دعب ثدَحي هَل
 الو َنهِتوُبِب نم َنُموُجِرحَ الإ» «كلذ يف َ ا ردص ا عوهس هك وعر
 ىتكسلا ٌّقح اهل ةّدعلا ةّدم يف * ّنجرخي كول دع َقَوداوُدِبْشَأَو فو رمي نورا نووي

 7 هده سدس موو

 لجرلل سيلف هنم ةّدَعم تماد ام جوزلا ىلع ٌتصّؤنناكَنمدوي طع كسر هتيمَدهَشلا سَ

 اهنأل جورخلا ًاضيأ اه زوجت الو اهجرخي نأ وع 2 ل سس مآ آ 3 عر #2 ب

 نيتأي نأ الإإ» ءًاضيأ جوزلا قحل ةقاعتم قدوم اكيصمَل لعجيهَل لاقت نّمَوِرخآَ اولاد "1
 انزلا لمشت ةشحافلا يِةَنيِبُم ةشحافب همه | وو حاس سعب مم دل » 5 سمس سو عر

 لجرلا لمأ ءاذيإ زوشنلا نم] ءزوشنلاو هللا :ةبسح وهف هللا ىلع ونمو حبال ُثيَح نم

 - 02 2 11 2 رس رس رس حاس

 هللا د ُدوُدُح كلتوإ» [لاعفلاو مالكلاب . َنَسيبَىتَلَاَو يارد ْىَش ُلُحْلمل لأ َلَعَجدَقدورمأٌِب

 هللا دوُدَُخ ّدعتي نموإ» همراخمو هعئارش 7
 ع ا 0

 4ةَسفن ملظ دقفإ اهم راي الو اهزواجتي رهشأ ةثللث نهمتْدِعِفّرَسِيْرا 5 كيان نم ضِحَمْلاَن"م
2 31 

 دعب ُتددحُي هلل لعل يِرذَت الإ» ءكلذ لعفب و وس ل حسم 9 هودي غلل ء 2

 رسيأ كلذ نوكيف . ءاهتعجر نم «ًارمأ كلذ نهلم نعضي هنأ َنُهْلَجأ ٍلاَمْشلاْتَوأَوَنْسِحرل حلاو

 ىلع فراش 4َنُهلجأ َنَلب اذإفإ» ١: لبسأو ةلزنأول أرمأ َكِلد 60 [هثيورتأن أ ا أقم 7 1ك 01 . رع 2 ا ا
 « فورعمب ٌنُموُكسمْأَفظ ةّدعلا ءاضقنا

 هحاكن ةمصع ىلإ عاجرإلا وه كاسمالا 6 رجم حظ دو -هَتاَحْيَس هع

 ريغ نم 6 فورعمب ٌنُهوُقِراف وأإ» ءابملإ ًانسحم
 لدع ْيَوَذ اوذيشأوإ» ةعاشم الو ةحباقم

 مويلاو هللاب نمي نم هب رأي امّنِإ داهشإلا نم هب مانرمأ يذلا اذه رخآلا مويلاوهللاب ُنِمْوُي ناك نَم هب ظعوُي مكلذإل اهتعجر ىلع ؟مكنم

 نم «ُبيستحي ال ُتيح نم ُهَقرْرَيو :* ًاجرغع [هقيضو] هرمأ نم هل لعجي هب هّرمأ ايف هللا تي نم (أجرخم هل لعجي هللا ,قتي ْنَمو» رخآلا

 امب هماكحأو هاياضق ٌذفنم (ورمأ غلاب للا َنإإط [هّهأ ام افك هيلإ ُرمأ ضّوف نم :يأ] (ُةبْسَح وهف هللا ىلع لكوتي نموإل ,هلابب رطخت ال ةهج

 نم ضيخما نم َنْسِئَي يئاللاوإ» : 4 «رادقمب هدنع ٍءيش لكوإ» :ىلاعت هلوقك «[هيلإ يبتني ًالجأ :يأ] 4ًارذق ءيش لكل ُهللا لعج دقإل ءءاشي
 « مثبترا ٍِنِإإَ» :ىلاعت هلوقو] ربشأ ةثالث ةسيآلا ةّدمك 4َنْضِحَي مل يناللاو ريشأ ٌةثالث ذ َنهتدعفإل اهربكل ضيحلا اهنع عطقنا دق يتلا «مكئاسن

 ناك ولو هعضوب امّدعف 4«َنُهَلْمَح ّنْعضي نأ هلأ لماح او «لامألا ثالوأوإ» [هناحيس هني رمشأ ةثالث وهف هوفرعت م مو َنهتدَع مكح يف

 ٌرمأ كلذإل :© ًالجاع ًاجرخمو يبرق ًاجرف هل لعجيو هيلع هرسبيو هرمأ هل لبسُي (ًاَرْسُي هرمأ نم هل لعجي هللا قّتي نمو «توملا وأ قالطلا دعب
 «رجأ هل ْمِظعُيو هتائيس هنع ُرْفكُي هللا قي قو مو هو هع لا لص ذل لوم ةطساو مكب وأ عنو همكح مكة نأ هلل

 دهاجتو ءاطغو رمع نبل نعو . عامج ريغ نم رهطلا :لاق (نيعّتعل َنُهوقلطفإل :ىلاعت هلق يف دوعسم نب لل دبع لاقو ؛«ٌنعتع) ل :رمع نبا لاق ١ :ةيآلا
 ترهطو تضاح اذإ ىتح اهكرتي نكلو هيف اهعماج دق رهط ينالو ضئاح يهو اهقلطيال :لاق سابع نبا نعو .كلذ لثم نايح نب لتاقمو نارهم نب نوميمو ةداتقو نيريس نباو نسحاو

 «قالطلا ماكحأ ءاهقفلا ذخأ انه نمو .؟ال مأ يه ىلبح يرديالو اهيلع فاط دقو اهقلطُيالو ءاهلم ًانيبتسم ىَلبح اهقلطي نأ ؛ةضيحلا ءّرقلاو ءرهطلا :ةّدعلا :ةمركع لاقو .ةقيلطت اهقلط

 نبا/ .هيف اهعماج دق رهط يف وأ ضيحلا لاح يف اهقلطُي نأ وه يعدبلاو ءاهلمح نابتسا دق ًالماح وأ ؛عامج ريغ نم ًةرهاط اهقلطي نأ ةّنسلا قالطف ,ةعدب قالطو ةّنس قالط ُهوُمَّسقو

 1 /171/5ج ريثك
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 نم 2ك ثيح نم نه َّنُه 1 أ 5

 مهّدحأ قلط اذإ هّدابع ىلاعت رمأب 48 دْجُو

 ءاهَّدِع يضقنت ىتح لزنم يف اهكسي نأ ةأرملا

 الوؤو مكس نم 4م دجو نمل

 «َنيدلع اوُقّيِضُتلاط ّنهورجاضت 4َنُهوُراضَت
 نإوإ» «هنكسم نم جرحت وأ اهب هنم يدتفتل

 َنْعْصَي ىتح َنيبلع اوُقِفنأف لمح ٍتالوأ َنُك
 تناك نإ ن نئابلا [قالطلا] يف هذه 4 َنهَلَح

 لوطت لمحلا إف ءاهلمح عضت ىتح ًالماح

 ةقفنلا بجت امْنإ هنأ مهوتي الا ابلاغ هتّدم

 مكل ٌنعضرأ نإفإل .ةّدعلا ةّدم رادقمب

 ّنهو ٌنهلمح ّنعضو اذإ «َنهَروُجأ ٌنُموُنآَف
 ذكقنيح نطو «نيتّدع ءاضقناب نب دقف قلاوط

 نأ دعب نكلو هنم عنتمت نأ اهو دلولا عضرت نأ

 فالكل انذاك
 هما يم مسك ع

 اوقيضنإ نهوزاضئالو م ِدَج متنأكس ثيح نم لطوت أ

 عسل سس وع رس لس هو دس تو

2 
 . رادع ودل 74 00270 6 إس حس ع حج

 نإو يفورعمب ابا ورمتأونهروج نه دوناعفد كل نع هرأَنِإَ
0 ٠. 0 707 

 ويعَسِنوَقَحسود َقفسل(ي) رخأ ةلْعِضي همترساعت

 مم ورك حج 0 هل آذآ

 اممم تكتم ًاةنئاءاَممٌقفِتلَف مقرر ِهَلَحَر رهَنَم 2
 ٍةَيرَق نم نيكو () اضع َدَكَيهَلأُلَعَجَيَس اهدا هآَماَلِ

 [اهتيذعواليِرَّس اباَسح اهم اَحف ِهِيسرواَهيَرِم نع تع
 ل د هت ] آ

 6 رضلَمرُةَبع نوم ضال َتقاَنق )ل مي احُكاياَذَع دولوملل موق ال يذلا نبللا ةروكابب هيذغت 60 م 001 ًًٍّ - | 2 1 1 ١
 26 هص عر رع 1 27 414 3 7 7 ّرجأ ثتقحتسا ٌتعضرأ نإف هب الإ ابلاغ

 27 6 44 مم م يو 7 7 8

 اونمأع ريزلا ايشلالا 2و هلل 0 :ىلا ت لاق اذه هلو وأ هابأ دق : وأ

 تن يمهل تبا 5 -اعاولنب وم( امس َلمَأَدَ َنُهَروجَأ ّن ٌنُهوتاف مكل نع ضرأ نافل سه 2 ل 7 0 1

 1 2 7 1 ايف مكرومأ نكتلو «فورعمب مكنيب اورتئاو

 تا |يَماظلا نوت ضل اوُلمعو اونم اءنيذْلأ جرح مترسماعت نإوإ» «رارضإ ريغ نم مكنيب
 أ ةلررإا - 1 هل 9000 8

 رس 20 هرودد هيد م هرب اسر لجرلا فلتخا نإو « ىرخأ عضرسسف

 هنت نم رج ِتَّج اج هِحذياَحِلكص ل ميو هَسَبْنْؤبَِمَو اهريغ هل عضرتسيلف عاضرلا ةرجأ يق ةأرملاو

 َقلَس ردم رونا أسدل يتيح لولا تفل حرج ني وعم وذ قفل
 م 70 م رص دك ب سر 2 4 قفنيلف هقزر هيلع روق نموإ» هتردق بسحب

 نأ اوما رع 4 رمال لينه ضر[ وتوسع اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا ٌفْلكُي ال هللا هاتآ امم

 م ا ا - لكلّ م هنم دعو اذهو 4ارسُي ٍرْسُع دعب هللا لعجيس

 9 ء ءّىْس ناوريِدفو ِءىش نم نيكو : م ُهْفِلْخُي ال ٌقح هدعوو ؛ىلاعت

 57 اذه] ؟ِوِلَسرو اهّبر رمأ نع تتح ةيرق
 بّذكو هّرمأ فلاخ نمل [هللا نم ٌدَعوت

 لابو تقاذفإل : :9 ًاعيظف ًاركنم 4 ركن ًاباذع اهانبذعو ًاديدش ًاباسح اهانبساحفإل هللا رمأ عابتا نع تربكتساو تغط «تتعإ) ُفَلْسُر

 يلوأ اي هللا اوقتاف ًاديدش ًاباذع مه هللا دعأل ٠ «ًارشخ اهرمأ ٌةبقاع ناكوإ مدنلا مهعفني ال ثيح اومدنو ءاهتفلاغ ّبِغ «(اهرمأ

 4ًاركذ مكيلإ هَ هللا َلزنأ دقإل هلوسرو هللاب «اونمآ نيذلا بابلألا يلوأ ايو ٍمهَباصأ ام مكبيصيف مهلثم اونوكت الف ,ماهفألا ينلوأ اي «بابلألا

 اولمعو اونمآ نيذلا ٍجرخُيِل9 ةحضاو نيب اهنوك لاح يف [تايآلا نيبي] ًالوسر 4(تائيبُم هللا ٍتايآ مكيلع اولعي ًالوسرإ ١١: نآرقلا

 لمعيو ل هللاب ٍنمْؤُي : نتوإ) مروتلا ىلإ تاملظلا , نص سال جرختل كيلإ ءانلزنأ باتكول :ىلاعت ةوقكا 4روثلا ىلإ ٍتاملظلا نم ' ٍتاحلاصلا

 حيحص يفو ؛«نيضرأ عبس نم هول ضرألا نم رش ديف ملظ نما :نيحيحصلا يف تي أضيأاعس نم ضرألا نيو تاون عبس

 يف امبهنيب امو نيف امو عبسلا نوضرألاو ني امو َنييف امو عبسلا ثتاومسلا امد :رخآلا ثيدحلا يف اذكو ٍ«نيِضَرَأ عبس ىلإ هب فيسم) :يراخبلا

 لك ىلع هللا ْنأ اوملعتل# [عبسلا نيضرأألا: ىلإ عبسلا تاومسلا نم َرمألا لزح :يأ] 4 نبني ُرمألا لري ؛(قالف ضرأب ٍةقلحك الإ يمركلا

 ,[هتردقو هملع نع يش جرخ الفز «ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ءيش

 :لوسرلل لاقو «رانيد فلأب هيلإ ثعبف ؛ماعطلا نشأ لكأيو «بايثلا نم ظيلغلا سبلي هّنِإ :ليقف ةديبع ينأ نع باطخلا نب رمع ٌتلأس :لاق نانس ينأ نع ريرج نبا ىور ا/ :ةيآلا
 نمو ههِتَعَس نم ةَعَس وُد قِفْنيِلام :ةيآلا هذه لّوأت ىلاعت هللا ةّمحر :لاقف ؛هربخأف لوسرلا ُهَءاجف «ماعطلا بيطأ لكأو «بايثلا نم ّنّيَللا سبل نأ ثبل امف ؟اهذخأ وه اذإ اهب ٌعنصيام ظنا

5 
 /؟ 805/5 ج ريثك نبا| .4هللا ُهاتا ات قفنيلف ُهقزر هيلع َرِدُق

3 



 دل و
 كد بل

 0 5 2 2١ نيكل ةروش

 2١ نيكل ةروش

 رسل ةنج ل 000 ا

 آول 21 ا 6
 ل ص واسس ص هس س2 حس و

 2 كومو كيسي َدَلَك يلم َض ودم( عجرم
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 قدس ضبلإ يلمس لوي مكمل

 ضن حَومَصْعَب فرع هَ َعْمَسأ ةرهظأَو هويتنا
 ٌريِصْل نيل دعا يذلا

 هيلع اَرَهظتَنِإَو نو امُحبوُلق تْعص رقمها ليو
 ةَكِبكَمْلاَوومْملا خل 20

 ا | رهط َكِلدَدَحَ

5 

 ميرحتلا ةروس ريسفت
 لا ٌلحأ ام ُمُرحُت مِ بلا اه ايزل ١:

 ءاهمّرح دق ملسوأ هلاو هيلع هللا لصدللا
 «محر ٌر روفغ ُهللاو كجاوزأ ةاّضرم يغتبتإل

 ٌروفغ هللاو .َنُماضرل ًابلط كلذ لعفت :يأ]
 :5, [ةذحاؤملا عقرب ميحر «ةبتاعملا ٌبجوأ امل

 ٌرفكف «مكنامأ هلت مكل هللا ضرف دقإل

 ,ّباصأو هنيمب نع ملسو هلآو هيلع هللا لص
 مالوم هللاوإل .ًانيمب يرحتلا ٌريصف .هقيراج
 يلوتمو مكريصن :يأ] 4 مكحلا ملعلا وهو

 ىلع نومّرحت ايف رظحلا ةلازإب مكتياعر
 مكناميأ ليلحت يف مكل صيخرتلابو ,مكسفنأ

 يف هنوجِرخُت ام ىلع باوشلابو «ةرافكلاب
 ضعب ىلإ يبنلا ّريمأ ذإوإط :* [ةرافكلا

 يربخت الو :اط لاق .ةصفخل «ًنيدح هجاوزأ

 املفإ ««مارح لع مهاربإ مأ نِإو ءًادحأ
 تربخأ الل :يأ] # هيلع هللا ُةَرهظأو هب تأبن

 اتتاكو ءامهنيب تناك ٍةافاصمل ةشئاع هب
 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاسن ىلع ِنيِتَرِهاظتم

 20 رو ه 02 02 2

 ميول ننقل ديوس
 راعي تاليا تك تؤم ٍتملَسُمَ 34 كر

 8 21 ا

 دق اهنا ىلع هللا هعلطا هأهللا ةرهظأو 1 ريس ع

 ل يرو ب . وَ ارامل 04و نيت :
 ؟ياذه َكأبنأ نَم تلاق هب اهأَب اًملف 6 00 رو

 سي لاقإل [هتربخأ ةشئاع نأ تنظف] دادي مهروس اَحفوا

 :4 [ءيش هيلع ىَقي ال يذلا :يأ] «ريمخا 26 © 8 و 76 ولقبه َهللأَن لوسيا
 .ةشئاعو ةصفح ينعي] هللا ىلإ اًيوثت نإ 20

 ليملا نم امهنم ناك ام ىلع ةبوتلا ىلع امهنح 02 نلمس مهم و ها ل
 هلاو هيلع هللا لص يبنلا ةّبحم فالح ىلإ

 دق :يأز 4اَمُبولق ْتَفَص دقفإل [ملسو

 رهاظتلا كلذ ُهَّرضي الف ُةّرصانو هيلو :يأ] «ليريجو ةالوم وه هللا نافل ةشئاعو ةصفح ُ اًركاظت نإو» «[ّقحلا نع ٌتلامو ٌتغاز

 0 ناوعأ :يأ] «ٌريهظ كلذ دعب ةكئالملاوإط [امهيلع هل انوع اناكو «ةشئاعو ةصفح اوبأ امهنأل ءرمعو ركب وبأ :يأ] «نينمؤملا اصول [امهنم
 نينمُؤملا تاهمأ نيب ناك هنأ كلذو «باطخلا نب رمع ناسل ىلع ةيآلا هذه تلزن « ٌنكدم ًاريخ ًاجاوزأ ُهَلِداُي نأ َنُكقَلط نإ ب ةبر ىسعإل :©

 هذه هللا لزنأف م اخ جاورأ ل هلديل وأ ملسو هلو يلع لا لص لل لوسر نع نفك :لاقف «ءينش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نيبو

 «ًأراكبأ ّنهنمو «تابيث ” نهنم 4 راكبأو ٍتابّيثإ» تامئاص «ٍتاحئاس ٍت تادباع ع ٍتابئاتإل [ٍتاعيطم :يأ] «تاتناق ِت تانمؤم ٍتاملسمإل .ةيآلا
 ةعاطب اولمعيل «مهوُملع مهوُبّدَأ كرات مكيلهأو مكسفنأ اوُق اونما نيذلا اهي ايد 5 سفنلا طسيي عّونتلا ْنِإف ءسفنلا ىلإ ىبشأ كلذ نوكيل

 عبس غلب اذإ ةالصلاب ّيبصلا اورم» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر لاق ؛راثلا نم ُه هللا ٌمكيجني ركذلاب مكيلهأ اورماو هللا يصاعم اوقتيو هللا

 دق (ٌادش ظالغ ةكئالم اهيلعإ» دبعُت يتلا مانصألا «ةراجحلاو سانلاإل اهطح 4اهُدوُقَوظ ءاايلع ةوبرضاف نينس ٌرشع غلب اذإف «نينس
 :ال نيع ةفرط هنع نورخأتي ال هيلإ اوردابي ىلاعت هب مهرمأ امهم 4 نورمُؤُي ام نولعفيو مهّرمأ ام هللا نوصعي الوج ةمحرلا مهيولق نم تعرُت

 .«نولمعت متثك ام نوّرجَت امنإإ مكنم لبقُي ال هنإف ةمايقلا موي مويلا اوُرِتعت ال اوُرفك نيذلا اهيأ ايإب

 [مالكلاب يأ] نجاري ّنك تارهاطلا هجاوزأ نأ كلذو «ّلجو رع هللا هبتاع ىتح ٌنيملع هتدجوم ةّدش نم ًارهش هئاسن ىلع لخديال ْنأ مسقأ ليم هللا لوسر ناك :ميرحتلا ةروس

 .ةميركلا ةروسلا هذه يف ىلاعت هللا هّصقام ناكف .ليللا ىلإ ٌمويلا َنُمادحإ هرجبتو



 ةبوت هللا ىلإ اوُبوَت اونمآ ني يذلا | اهيأ اي 1
 اهلبقام وَحَت ةمزاج ةقداض ةبوت 4«ًاحوُصَت

 نم بوتي نأ :حوصنلا .ةبوتلاو .تائيسلا نم

 هيف ّدوعي نأ ديري الو «هيف ٌدوعي ال مث بنذلا

 مكتادّيس مكنع َرْفكُي نأ مكبر ىسعإل
 «رابمألا اهتمت نم يرجت تانج مكلخدُيو
 هيلع هلوق ىنعم وهو] ةبجوم هللا نم ىّسعو
 ٌنَمك بنذلا ّنِم ٌبئاتلا» :مالسلاو ةالصلا

 يبللا هللا يِزخُي ال ٌمويإ» هل ٌبنذال

 موي هعم مهيزخُي الو «هعم اونمآ نيذلاو
 ميديأ نيب ىعسي مهزونإ ةماسيقلا

 ءىفط دق نيقفانملا رون اني «ميئاميأبو

 ءاعد اذه «انرون انل مه اير نوُلوقيإ

 رِفغاوإ» [نيقفانملا رون ُهَّللا ًافطأ نيح نينمؤملا

 اهْيأ ايإ» :4 «ريدق ءيش لك ىلع كننإ ايل
 ىلاعت رمأي 4نيقفانملاو ٌرافكلا دهاج يبنلا
 رافكلا داهجب ملسو هلآو هيلع هللا لص هلوسر

 ءالٌؤهؤ «لاتقلاو حالسلاب ءالّؤه نيقفانملاو

 يف 4 ميلع ظلغاو)» ٍمملع دودحلا ةماقإب

 يف «ريصملا سئبو منهج مهاوأموإ ايندلا
 هلل ترضإل : 3٠ :ىلاعت لاق مث .ةرخآلا

 «طول ةأرماو ,حون َةأرما اورفك نيذلل ًالثم
 دنع مهُعفني الو ًائيش مهنع يدجي ال كلذ نإ

 «متسولق يف ًالصاح نامبإلا نكي م نإمللا

 اتناك طول ةأرماو حون ةأرماإل ىلاعت ركذو

 نيّيبن «نيحلاص اندابع نم نيدبع تحت
 ًارابن اليل امهتبحص يف امدنع نيلوسر

 مل «ناميإلا يف ُتاَمُهاَتاَحْفظ امهئارشاعُي
 ةلاسرلا يف امهاقّدص الو ناميالا ىلع امهاقفاوي

 نيتأرملل «َليِقوإ ءامهرفكل 4أئيش هللا َنِم امهنع ابغي ملفإط

 نزلا كن هسا
 هل

 00 :يسعاَحوْصن ةَيَونوْللا لإ ويوتاونما١بسمذلا اهنأكي

 ورب تدب كح دْيَو مياس مكعب
 م 1068

 أونَماَءَنيِذَلََو لمَن ها وريال هيرب
0 03 

2 

 جا 0

 0 رس تر ل موو ع قس

 كر َنوُوُعَي مويا مه تريب لعسد مهرود عم

 (2) يد ءَىَش نكح لَعَكَنلِفْعأَو ايوان
 ركع الئاودقف كلو راَدْكحْلا رهج يل ماك

 الَدَمهَّلنَأ كَرَي رص (7) صل َديودَتمَجْضوأَمَ
 تاكو َتآَرتأَو جف كرمان تدلل

 امهم ايِنْعي ولف اَمَهاَساَحَف نيَحِلدَصآَنِدابعنِم ِنيَدَبَع
 ليصل ليم هيا

0-1 

 3 نيسان َممَراَكلأ الخ دَأَليِقَو كيس هلأ سم
 م

 عاس جا ا ا 010 220 هت

 ذإ وعرف تاما اونماءتسذلل كَكمدَّدنأك َيَرَصَو

 وعرف نِم ٍقحيَوَةَّنَجْلا فاس ك دنع يل ِنبآَب تلا

 بانو( ترمي وَقْلا و ننججَووَمَعَو
 احدي - - ا 1

 اتجوز ني ِهيِفاَسْمَت ةاهجرو تنصح 58

 (© نقل نوديكَو يردك عَ
05١ 

 .[نيلصملا «نيعيطملا نم :يأ] 4نيتناقلا نم تناكوإ» «هعرشو ِهرَدَمِب «دبتكو اهّير ٍتاملكب تقدصوإل

 هنأ تنقيأف ؛ةيكللا هتكيه ىلإ داعف مالسلا هيلع دعتراف ؛هنمهللاب تذاعتساو اهبوث عماجمب تذخأف ؛كلذ نم ليربج عنم تدارأ ثيح «بيجلا :انه ٍجْرَفلاب دارأ نإ :نوُرّسفملا لاق )١(
 . ىلاعتدللا ردق 2 ءعوسب اهديري دل

 ةياور يفو «دليوخ تنب ةحيدخخو «نارمع ةنبا ميرمو «نوعرف ةأرما ةيسا الإ ءاسنلا نم لمكي ملو ريثك لاجرلا ّنِم َلْمَك» :لاق هع هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث دقو ١١؟ :ةيآلا

 /؟84/4ج ريثك نبا| .«نوعرف ةأرما محازم تنب ةيساو «نارمع ةنبا ميرمو [ُهلْيَع] دمحم تنب ةمطافو «دليوخ تنب ةجيدخ :ةنحلا لهأ ءاسن لضفأ» :دمحأ دنع

 5 «امهاتناخفإ» :ىلاعت هلوقب دارملا سيلو ؛4نيلخادلا عم َراتلا الشفا
 تناك امّثإ طق يبن ةأرمأ تغب ام :سابع نبا لاق. .ءايبنألا ةمرحل ةشحافلا يف عوقولا نع تاموضعم ءايبنألا ءاسن نإف «نيِّدلا يف لب «ةشحاف

 نينمؤملل هل هبرض لم اذهو تلا يف تب ككددع يل .نبا ٌبر تاق ذِإ نوعرف ةأرمااونمآ نيدللًالثم هللا برضوإو : 1١ نيّدلا يف امهتنايخ

 كلذ لعفي نمو نينمؤملا نوُد نم َءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ٍذْحَتي الوإ» :ىلاعت لاق اك « ءمهملإ نيجاتحم اوناك اذإ نيرفاكلا ةطلاخم مهّرضت ال مهْنأ

 تعاطأ نيح اهجوز رفك ُهئرما ٌرضام هللاوف مهرفكأو ضرألا لفأ ىّتعأ ُنوعرف ناك :ةدانق لاق نق هم اع ذأ لإ ءيش يلا نم سيل

 نوعرف ٌةأرما تناكف .©نيملاظلا موقلا َنِم يبجتو هلمعو َنوعرف نم يِنجتوط ىبنذب الإ ًادحأ ُدَجاْوُي ال لدع ٌمكَح ىلاعت هلا ْنَأ اوملعيل ءاهّب
 0 اهَجّرَف ٌتنصحأ يتلا ٌنارمع ةتبا ميرمو## : 1 * ةّنحلا يف اهّئيب ىرت تناكو ءابتحنجأب ةكئالملا اهتلظأ اهنع فرصنا اذإف ءسمشلا يف بّذعت

 مالسلا هيلع ىسيعب لمحلا هنم ناكف «اتحور نمإل اهعرد بيج يف #« هيف انخفنفإ ةيرحلاو فافعلا وه :ٌناصحالاو ؛هتناصو ةتظفح



 كلا ةروس ريسفت
 لك ىلع وهو كللملا هديب يذلا كرابتإ ١ ١: فلل ال قل

 امك يقعم ال ءاشي اب تاقرلخا ميه عيمج || ةديص ميال د ددب [(ةطتاتلا ناتاشا (ةميركلا هسفن ىلاعت هللا دجمي ريدق ِء - 2 -
 ؟ونخجلل «هلدعو هتمكحو هرهقل لعفي اًمع ُلأسُي الو ةيورلأ بشرا ولاه

 «ريدق ءيش لك ىلع وهوإب :لاعت لاتانغ» "2 َقَحىِرَلْ يرد ريقي لك لعوشو كلاي هاا ىف 1 201 تلم داس سوس ل حم 01 0ا/ بزجلل َّ
 هذه يف 4ةايحلاو توملا قلخ قلخ يذلا :؟ مج 0 أ هس سس لس د

 هنأ يدوجو ٌرمأ توما نأ ىلع [ليلد ةيآلا 2 روفعْلاريزعلاوهو المع ُنَسحَو ناو ل ةؤيحلاو توملا

 هت ]ا آ آ

 نم قئالخلا دجوأ هّنأ ةيآلا ىنعمو «قولخم 1 مافات وس ع ىدلأ
 ٌيسحأ مكُيأإل عربتخي (مولسيلا» مدعلا ني ِنَمحرلِقاَح ىف كرئاماقآٍَِتاومَسمْبَس َقَح ىِ
 زيزعلا وهوإل ًالمع رثكأو ًالمع ريخ المع نير صبلا جتا )روم نم كركر يبيع

 عم وهو بناجلا عينملا ميظعلا وه «ُروُفَعلا 010 20 رخل سس
 هاصع امدعب بانأو هيلإ بات نمل ٌروفغ كلذ ةَمسلأيَردَقلو 3 يِيحضَوااَحْرَصلا كلَ

 ةقبط 4(ًاقابط ٍتاومس عبس قلخ يذلا تو َباَدَعَمل دعوي اش امج اَهنَلَعَجَوَحيِِدَصم 5

 نم نمحرلا َقْلَخ يف ىرت امإ» «ةقبط دعب 00 2 00

 هيف سيل بسم ٌبحطصُم وه لب «ٍتوافت ريصملا سني 7 ته نا ركل ممل

 أ

 نم ىرت له ّرصبل عجرافإ :ىلاعت لاق . "هتك ( زك وانيق فأول 4
 اهيف ىرت له اهلمأتف ءامسلا ىلإ رظنا ؟«روطف 0 1 لويمْلانم

 عجرا مث :4 ؟ًاللخ 0 ريس لع 0 ل ايامك طبت

 رصبلا كيلإ بلقنيإل نيترم 4نيتّرك رصبلا رش َنِإِءْيَسن ملام انلعوانبَدكَف م 1
 لك «ريسح وهو# ارغاص اليلذ «ائساخ 20 رس - 00

 ا 76 ىنعمو 00 نم محق اه مْلِقَعبو ٌَمَسناَولاولاكو ايو ٍركِللَص د يف
 :رل :يأ «كيلإ بلقنال ترّرك امهم ّرصبلا 10 ُ أ 2

 2 كري نأ نع «ًاتساخإو راك لوب فأل: رش ٍٍَر

 ةرثك نم ءايعألا نم عطقتا دق ءاللخ ها كإجأو ةرفعم مهل بعلب مهير نوُسْحي َنِذْلاَ نإ

 نيب صقنلا اهقلخ يف اهنع ىفن الو ءرارككلا
 ءامسلا انيز دقلو# :© :ىلاعت لاقف اهتنيز

 َباذع مهل اندتعأوإ» ءابنم ببشب «نيطايشلل ًاموُجُر اهانلعجوإ» تباوثلاو تاراّيسلا نم اهيف تعضو يتلا بكاوكلا يهو 4جيباصمب ايندلا
 سب «ريصملا سئيو متهج ٌُباذع مهّبرب اورفك نيذللوإ» : 6 ةرخآلا يف ريعسلا باذع محل ايندلا يف يزخلا اذه نيطايشلل انلعج ريعسلا

 «ظيغلا نم ْرّيَع ُداكتإل : م ريثكلا ءاملا يف ليلقلا حلا يلغي ام يلغت (روفت يهوإل ًاحايص «ًاقيهش اهل اوُعس ايف اوقلأ اذإإف :1/ بلقتملاو لاملا

 دق ىلب اولاقإل: 4 ؟4ريذن مكتأي ملأ اهنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ امّلكإ» مبب اهقنحو مهملع اهظيغ ةّدش نم ضعب نم اهضعب لصفني داكي
 اوُمِدَتو ةمالملاب مهسفنأ ىلع اوداع مث ٠١: «ريبك ٍلالض يف الإ متنأ نإ [ةكئالما مهباجأف) عيش نم لا لَن ام اهلقو انبّدكف ٌيذن انءاج

 نم هللا هلزنأ ام عمسن وأ اب عفتنن لوقع انل تناك ول «ريعسلا باحصأ يف انك ام لقعن وأ ٌعمسن انك ول اولاقوإل «ةمادنلا مهعفنت ال ثيح

 ملعي وهو الإ راّثلا ٌدحأ لخدي ال» :ثيدحلا ينو «ريعسلا باحصأل ًاقْحْسَف مهينذب اوُقرتعافإل : ١ [هيلع انتم يذلا] رفكلا ىلع انك اَل ٌيحلا

 نيذلا نإ :يصاعملا نع ٌفكنيف ساّنلا نع ًابئاغ ناك اذإ هنيبو هنيب ايف هّبر َماقم فاخي نِّمع ىلاعت ربخُي : ١ (ةحلا َنِم هب ىلوأ ر الا نأ

 .ليزحلا باوثلاب ىزاجُيو هبونذ هنع ٌرفكُت «ريبك ٌرجأو ةرفغم مه بيغلاب مهّبر َنوَشْحَي

1 

 ريعّسلا

3 : 

015 

 يذلا كرابت هل َرْفغ ىتح اهببحاصل تعفش ةيا نيثالث نارقلا يف ةروس ّنإ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع ننسلا باحصأو دمحأ مامإلا ىور :كلْلا ةروسا

 /؟55/4ج ريثك نبا| .4كّلْلا و هديب يذلا كرابتإ»و #4 ليزنت ملا#9 أرقي ىتح مانيال ناك هلع هللا لوسر نأ رباج نع يذمرتلا ىورو . !!«كلملا هديب



 هب «وب اورهجا أ مكلوق ورسول :
 هنإ» رئارسلاو رئامضلا ىلع علطم هنأ ىلع ىلاعت

 بولقلا يف رطخي امب ثرودصلا ٍتذب ملع

 فيطللا وهو قلخ نَم ُملعي الأ 14

 فيك :يأ] ؟ةقولخم قلاجلا ملعي الأ | ريبخلا

 ىلاعت ركذ مث : ١8 ؟[قلخي يذلا وهو ملعي ال

 ضرألا مه هريخست يف هقلخ ىلع هقمعن
 مكل لعج يذلا وهإ# : محلا اهاّيإ هليلذتو

 اورِفاسف «اهبكانم يف اوشماف ًالوُلَذ ضرألا
 اههلاقأ يف اودّدرتو اهراطقأ نم متكش ثيح
 تاراجتلاو بساكلا عاونأ يف اهئاجرأو
 كل ُهَّرَسي يذلا وهف كِدِقْزِر نم اوُلكوإ
 ١5: ةمايقلا موي عجرملا كروشلا هيلإو»
 مكب فسخي نأ ءامسلا يف نَم مشمأأ)

 نم ًاضيأ اذهو ؟4ٌروُمت يه اذإف ضرألا

 مهيذعت ىلع ٌرداق هّنأ هقلخب ىلاعت هتمحرو هفطل

 حفصيو ملحي اذه عم وهو (مهرفك ببسب
 ولوإو :ىلاعت لاق م ءلججعُي الو لجؤيو
 ىلع كرت ام اوبك امب ساسلا هلل داوي

 لجأ ىلإ ٍمهرخّؤي نكلو ٍةباد نم اهرهظ
 ناك هللا نإ مهّلجأ مهءاج اذإف َّن ٌىَمَسُم

 يف نَم مشمأ مأإل :17 ًاريصب ٍهدابعب
 امهف اعبر 4ًايصاح مكيلع لمري نأ ءامسلا

 نم ةبقاعو يراذنإ نوكي فيك :يأ ؟«ريذن

 نيذلا بّذك دقلو# ١8: ؟بّذكو فلاخ
 ةيلاخلا نورقلاو ةفلاسلا مثألا نم «مهلبق نم
 يراكنإ ناك فيكف «ريكن ناك فيكفإل

 مث .ًاهلأ ًاديدش ًايظع :يأ ؟مهل يتبقاعمو مهيلع

 امو ًاحانج رشنتو ًاحانج عمجت ةراتو «ءاوهلا يف ّنهتحنجأ َنففصي ةرات ؟«َنضبقيو ٍتاَفاص مهقوف ريطلا ىلإ اَوَرَي ْمَلَوأأل :18 :ىلاعت لاق
 يذلا اذه ْنَمأإل :؟٠ هتاقولخم حلصُي امب «ريصب ءيش ّلكب هنإإ» هفطلو هتمحر نم ءاوهلا نم نحل ٌرئَكس امب 4نمحرلا الإ رملا يف 4َنهكسمُي
 الإ نوُرفاكلا ِنِإظ :ىلاعت لاق اذهو ؛هريغ مكل رصان الو يقاو الو لو نم هللا نود نم مككل سيل :يأ ؟4 نمحرلا ٍنوُد نم مرصني مكل دج وه

 كلذ نوملعي مهو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ قزري الو يطعي ال ؟4ةقزر ٌكسمأ ْنِإ مكفزري يذلا اذه ْنَمأإِل : 71١ :ىلاعت لاق مث رورغ يف

 يمي ْنَمَفأ : 7* رابكتساو ةدناعم يف (ٍروُفنو ٌرْمُع ينإ» مهلالضو مهئايغط يف اوُرمتسا كاوُجْل لب :ىلاعت لاق اذهو ؛هريغ نودبعي اذه عمو
 ىلع ًابكنم يشمي يذلا رفاكلاو ًايوتسم يشمي يذلا نمؤؤملل هلا هبرض ٌلثم اذه ؟4مقتسم ٍطارص ىلع ًاّيوس يشهي ْنَمُأ ىدهأ ههجو ىلع ًابكُم

 عمسلا مكل لعجوإل ًاروكذم ًائيش اونوكت مل نأ دعب «مأشنأ يذلا وه لق :؟9 ةرخآلا يف نوئوكي كلذكو ءايندلا يف مهلثم اذه ءههجو
 يذلا وه لفظ : "4 هتعاط يف مكيلع اهب هلل معنأ يتلا ىوقلا هذه نولمعتست امّلق «نوركشت ام ًاليلقإل كاردإلاو لوقعلا «ةدئفألاو راصبألاو

 عقي ىم 4نيقِداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيوإ : ” 0 تاتشلاو قّرفتلا اذه دعب «نوُرَشحت هيلإوإو اهراطقأ ين مكتب «ضرألا يف كأرذ

 امّنِإ ؟نيبم ٌريذن انأ امنإوإ# هللا الإ كلذ تقو ملعي ال هللا دنع ملعلا امنإ ْلُقِه : "5 قّرفتلا اذه دعب عاتجالا نم هنوكب انربخت يذلا اذه

 .مكيلإ هئيدأ دقو غالبلا لع

 رج

 رصرم د اس هس ع

 ٌروُسْلو 0 5-8 0 2000

 مواد َصْرَدْلا مح َفِسْخحي نأ كمَسلا فم من9
 اَبصاَح كتل سري كَمَسلاَف نم ميل 90 2

 فكم جهل نمي د( ب نكذَفلو 0 رِذَن 1س
 و

 ِّخ هج ترص رس م تر ع 2 ةرسم رك رج سس هس

 امنضيقبو ته صمهفوفريطلا 7 5 تركت
 هر 2 2 رو 72

 ىِزَأ ادم نأ 050 ٌريِصَب ِءَىَش لكي 8 نما يكسعب
 0 5 رم 2 - ل 70
 رورغىفال !نورفكلا نإ

 هم

0 
 م 7 20 أ اخ معيب 3 أ

 2 ا شي ل لنوم
0 

 نر هع 2 اس رس يع > سو وح سو د 7 > ع رمح

 وتعيفاوج لمقرر كَسْمَأ نإ فريدا َدَهَنَسَأ (2)
 تال 7 0

 يوم شميْنمَأ ده وهج و لعاكم ىنسينمأ () روق
 ههج

 7007 ا

 مسلك لمجموعه وقت لرأ
 هلا يلق: هدفا او رضيْلاَو

 مهد مولده قمر ةوزتت هاو ألا

 0 | نيب رين امنوا َدنعماعلا امنِإَلف 0 َنيقِدَص

01 



 نيذلا ُهوُجُو تكيبم َةفلُز ُهْوأَر املفإ»
 «رافكلا اهدهاشو ةمايقلا تماق ال «اورفك

 امل كلذ مهَءاس ءابيرق ناك ّرمألا نأ اوأرو

 يف مهل نكي مل ام رشلا نم كانه مهلام نوُملعي
 اونوكي مل ام هللا نم مهل اًدبوو» باسح الو لاب

 مهب قاحو اولمع ام تاقّيس مهل ادبو «نوبيستحي

 هجو ىلع مه لاقي |ذهو «جنوُزيتسي هب اوناك ام

 4«لقج : 584 نوُلجبعتست  (نوعذت هب مسك

 ينكلهأ ْنِإ مُكيأرأإل نيدجاجلا ءالؤهل دمحم اي

 نيرفاكلا ٌريجُي ْنَمَف ؟انمر وأ ّيِعَم نمو هللا
 هّنإف مكسفنأ اوُصَلخ #«ملأ باذع نم
 ةبانالاو ةبوتلا الإشا نم مكل ذقنمال

 0 م 7 وعم 0 رووع 14 111

 ىزلا اذهليقوأ انرقك ب مذ هوجو تكيس ةفلز هؤأراملف

 يي يا كله در جرس رع وت

 َىَمْنَمَودَّنأَك كلهن رْسيَءَرأ لق 7 توعد هيما

 وهل [ 3 09 ) ريل ٍب ادعو َنفَكْلا جامو
 المو اس 0 وع سس هس و هس

 نيك فوه نموت انك ِهيَلعو هيانماءنمحرلا

 0 كييف ّ_ ما 0

 0 هللا اش
 رع ول حس و رد »صرع

 ل ةاَمَوِرِلَفْلاو ب

 ويظل كَ(: (ي) ٍنوُممَمَربَءاَرَجَأَلَكَنَو
 تلا قمل مَ (و) كوري

 00 ا

 يملا ًاوهَو هايس نعَرَصنَسِبُعَلَعَ
 لك ْعِطنالَو ايل توت دومه لبق نه دول أودري 0 نيزك

 دسم ريح ام )و ِيمسَسَمْز اص ) نهم ِفاَكَح

 يبدد( ير ََدَيثم 3 ري

 عالم

 انل هنوئمتت ام مكعفني الو «هنيد ىلإ عوجرلاو

 َصانم الف انم<ر وأ انبّذع ءاوسف «باذعلا نم
 لاق مث .مكب عقاولا هباذعو هلاكن نم مكل

 هيلعو هب انمآ ٌُنمحرلا وه لقط :78 :ىلاعت
 يف انلكوت هيلعو نيملاعلا ٌبرب انما «اسلكوت
 لكوتو ةديعافإ» :ىلاعت لاق آك ءانرومأ عيمج

 نَم نوملعتسفإ» :ىلاعت لاق اذهو «#هيلع

 نوكت نمو .مكنمو اّنم (نيبُم ٍلالض يف وه
 :# ٠ :ىلاعت لاق مث .ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا

 يف ًابهاذ «ًررغ قام حبصأ نإ مكأرأ لك

 ؟ضرألا هجو ىلع راج حئاس عبان «؟نيعم

 نمف «لجو رع هللا الإ كلذ ىلع ردقيال سس 9 هم حو 4
 ل | 1 هس 5 ١.1

 رئاس يف ةيراج هايملا مكل لعج نأ 029 تيل لوا ربطت اقانئثياء هلع إتتاذإ [

 .ةثملاو دمح لا هلل «ضرأألا راطقأ 01

 ":ملقلا ةروس ريسفت
 اموزت :لاق اذهلو «مولعلا ُلاَتث اهب يتلا ةباتكلا ميلعت نم مهيلع هب َمعنأ ام ىلع هقلخل ٌةيبنتو ىلاعت هنم مسق اذه «ثورطسي امو ملقلاو تاز ١:

 «َنوُنْمَم َريغ ًارجأل كل نوط :* نوُبَّذكملا لوقي اك نونجمب دمحلا هللو تسل #نوئجمب كبر ةمعنب تنأ امإف : ١ نوبتكي امو «نورطسي

 «نوُرِصْبُيو ٌرِصْبُئَسْفإَي مالسالا وهو مظع بدأو مظع نيد «#مظع ,قلخ ىَلَعُل كنإوإ# :4 َكّبر ةلاسر كغالبإ ىلع ديبي الو عطقني ال

 وه «نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نم ُملعأ وه تبر َنإإل 17 نونجما لاضلا «نوتفملا مكيآبإل : ١ كوبذكم ملعيسو دمحم اي ملعتسف
 ول اوّل 4 [هنع اوفكيف مهنع ٌفكيل هوعد اوناك] (َنيبّذكملا عطئالفإ : :8. ّقحلا نع لاضلا ملعيو يدتهملا وه نيقيرفلا يأ ىلاعت ملسعي

 يف اهلمعتسيف هللا ءامسأ ىلع ءىرتجي يذلا بذاكلا نيِهَم فالح لك طن الوإ» : ٠١ كل نوُصَخريف ؛نوُمِهديفل مهل صخرت ول نهد
 ريخلا نم هيدل ام عنمم «ريخلل عام نب نيَبلا تاذ داسفل ثيدحلا لقني سانلا نيب يشمي «مهعب ءاَضَمل باتغم 4ِزاَمه : ١١ اهلحم ريغ
 ١: 6 بسنلا قحلملا ّيِعَّدلا : ميزلاو «ظيلغلا ظفلا :لتعلا «منز كلذ دعب لعل : ١7 تامّرحلا لوانتب ميثأإ» عورشملا ّدحلا يف 4دتغُم»
 ريطاسأ لاق اتئايآ هيلع ىَلتت اذإإ» : ١ © لجو ّرع هللا ٍِتاياب رفك نينبلاو لاملا نم هيلع هلل ممتأ ام ةلباقم اذه © نينبو لام اَذ ناك نأ

 .نيلوألا ريطاسأ نم ذوحأم بذك اههّنَأ معزو اهنع ضرعأو هللا تاياب ٌرفك 4نيِلّوألا

 َّن : ىمستو هه



 فيسلاب 4موطْرخلا ىلع ُهَمِسستَسل 5
 «مهانربتخا «مهانولب انإإ» :17/ هفنأ ىلع

 4 ةتحلا باحصأ انولب اك» شيرق رافك ينعي
 اوُمَسِقأ ذِإإ» راغلا ىلع لمتشملا ناتسبلا يهو

 اهّرم نذجيل اوفلح «نيحبصم اهتمرصيل
 الوإط /١: ريقف مهب ملعي الفا ًاليل
 يف هللا مهح اذهلو .هب اوفلح ايف 4نوئتسي
 اهيلع فاطفإ» ١4: :ىلاعت لاقف مهنامبأ

 ةفآ اهتباصأ 4نومئان مهو َكّبر نم ٌفئاط
 ليللاك «ميرصلاك تحبصأفإل ٠١: ةّيوامس
 ىدان 02 راحبصم اوداسفإ# : "65 دوسألا

 اوُدغا ٍنأإل : "9 حبصلا تقو ًاضعب مهّضعب

 نوديرت #نيمراص منك نإ مكثرح ىلع
 «نوُتقاختي مهو اوقلطنافإ» :58 ذاذجلا
 ادحأ نوُعِمسُي ال ثيحب مبني اهف نوجا

 مولا اهتلخدي ال نأل ::4 مهئالك
 ًاريقف ٌمويلا اونكت ال ؟نيكسم مكيلع

 4ٍدْرَح ىلع اًوَدَغَوط :؟ © مكيلع اهلحدي
 ايف املع 4نيرداقإ# ٌدجو ٍةَدشو ةّوق
 انإ اولاق اهوأر املفإل 5 نومُعَزي

 دقو اهيلع اوُقرشأو اهيلإ اولصو اًملف 4نوُلاضل
 تراص نأ ىلإ ةراضنلا كلت نع تلاحتسا

 اودقتعاف اونم ءيشب عفتني د ال ةمطدم ءادوسس

 دق «نوُلاضل انإإ قيرطلا اوأطخأ دق مهن

 أوهشأدإٍةَنلل بص انوَباصَرَهتْولباَنِإ () موُطَيَلا1عْمممَس

 َكيَرْنَم في َيلَع َفاَطَم 7 َنوشَسْسيالَو () َنيضمَمْمرَصِ
 نأ ) سيضع :ضلاكَت حبت 7 نمير
 © وفكر هللا( نيررَس مف إس لأ رذتا
 املك( نو رقد لعَْوَدَعو 0كم يعل املي

 لقال مطول دوم َتوُلاَصَنِوناقاَهَوََ
 1قا9 تيطننإ اير حْبسأولاَة 7 نويم لَم

 نع( | نط نبوي اَف 7 َنوُمَوكَتيضعَبل حبست
 تاكو تاتملاَك دك و | َتوُبْجْر اسر كنا رع

 ملأ تجمد 1 ل
 م1 دوكَك تيل ام نزيل يتتا زبن 9
 نمي ا 27 ورحت الهو لَن 69 ٌنوُسْوْدَت دف

 مج رهذس (() نكح الرحل نإ ميلا ويدل
 5000 ربوع كرش جل عر َكَِكب اور من مع انف قيرطلا ريغ الإ اكلس
 رج لاو 2 2 0 ُنحغ لّبإ» :؟ا/ :اولاقف هيف اوناك اّمع
 ©) َتوُعِبِطتْسي ال دوْجُشلأ َلَِتَوَعَدُيَو قاس نعْف سكي مو انل ظحال نحن نكلو هذه يه «نوُموُر

 ' ' 4نوُحْبست الول مكل لقأ ْملأِط مهربخأو 0ك
 :اولاق اذهو عفنت ال ثيح ةعاطلاب اوئأ 4نيملاط انك انإ ابر َناحْبُس اولاقإل : ؟9 مكيلع هب هب معنأو ماطعأ ام ىلع هنوركشتو هللا نوُحبسُت اله
 اولاقإم ١: نيكاسملا عنم نم هيلع اوٌرصأ اوناك ام ىلع ًاضعب مهّضعب مولي 4نوُمّوالتي ٍضعب ىلع مهّصعب لبقأفإل ٠١": «4نيملاظ انك ان
 مهدبأف] ( نوار ابر ىلإ انإ اهنم أريخ اني نأ انير ىسعإل دف انباصأ ام انباصأ ىتح ٌّدحلا انزواجو انيغبو انيدتعا «نيِغاط انك انإ انليَو اي

 ةرخآلا ُباذعلوإ» هللا هاتا امب لبو هللا رمأ فلاخ نم باذع اذكه 4 ٌباذعلا كِلذك إم :7"7* ءاعنص برق نملا لهأ نم اوناك دقو [اهريغ هللا

 نيملسملا لعجنفأإل "© هاقتا نم لاحن نيب هاصع نم لاح ركذ ال «معنلا ٍتاّنج مهّير دنع نيقتملل نإ :" 6 «نوملعي اوناك ول ربكأ
 هيف ٌباتك مكل مأإ» اا !؟كلذ نوئظت فيك ؟4(نوُمكحت فيك مكل امو 5 الك ؟, ازحلا يف ءالؤهو ءالّؤه نيب يواسنف ؟4 نيمرجج اك

 ىلإ ةغِلاب انيلع نابأ مكل أل نيا ؟هنوُعّدت ام ٌنَمضتُم هنوظفحت ءامسلا نم ٌلّرْنم ٌباتك مكلأ «نوّريت اَمْل هيف مكل نط :"/8 ؟#نوسْردت

 مُهَلَسإ : 4 ؟هنوديرت ام مكل لصحيس هّنإ نومكحت امل مكل نإ ؟ةدكؤم قيئاومو ا ٌدوهُع مكعمأ 4نومكحت امل مكل نإ ةمايقلا موي
 :يأ] «نيقداص اوناك ْنِإ مهتاكرشب اونايِلَقإ» دادنألاو مانصألا نم (ءاكرش مه ْمَأل : 4١ ؟اذبب لفكتملا وه نم :محل لق ؟4معز كلذب مهيأ

 ىلإ نؤمذّيو)» لاوهألا نم هيف نوكي اًمع ةمايقلا موي (ٍقاَس نع فَشكُي ةويإ» : 4” !؟[مهاوعد يف نيقداص اوناك نإ اوُمَعَز ام ىلع اودبشيل

 .©دوغيطتسي الف ٍدوجسلا

 عبمجلا عاتجا نم عنامال :ريرج نبا لاق .ةمايقلا موي ههجو دّوسن ينعي ءراّثلا لهأ ةمس /ُةُمِسنسهو .فيسلاب هفنأ مطححف ردب موي لتاق دقف ,ققحت دقو .هل ديعو اذهو ١5 :ةيآلا

 . 405/4 ج ريثك نبا/ ةرخآلاو ايندلا يف هيلع



 نجلة يعن

 اس حس جيم ريا 7 هر رت يي 58 5

 نوُسِيَس مهو دوج أَإَنوعَديأوفاكدكو هلو مهفهرت ههرصبأ

 ير ساس # مر جم اب سا ةع 001 اك 024 7

 ثيح نم مهجر دتسس ثيد 505 كيسين

 مكاري( م كركم كلما َنوُمَلَي 8

 رسانا) تونك 2 و

 11 فكم وشو دات ذولا ِحاَصك حتا و كيري
 وعل سرع سس 20000 106 27 هع ل عي

 ل 00 سن

 ين 4ةَلذ مهقهرت مهراصبأ ةَعِشاخإ» ::"
 ءايندلا يف مهربكتو مهمارجإب ةرخآلا رادلا

 اوناك دقوإ» هيلع اوناكام ضيقنب اوُبِقوُعَف
 مهوإ» ايندلا يف «دوجسلا ىلإ نودي
 يف هيلع مهتردق مدعب |وبقوعف نوماس
 هل دجسيف لجوّرع ٌبرلا ىلجت اذإ ةرخآلا
 نيرفاكلا نم ٌدحأ عيطتسيالو «نوسمؤسا

 اذهو «نآرقلا ىنعي هب «شيدملا اذهب 520
 انأ هنمو ينم هاّيإو ينعد : يأ ٌديدش ٌديدب#

 ٌثيح نم مهجردتسسإل هب هب ملعأ

 [مهذخا مث مهّيغ يف مهل ّدمنس] ؟نوملعيال
 6 نورعشميال مهو ردتقم زيزع ذخأ 20 2 نم اَعجف

 : راتمم زيزع د َكَيوفل ملأ نيل داكينإ
 مهرخؤأ «نيسق يديك َّنِإ مه يلمأو» زرت كيل ان دحصلاَ
 يركمو يديك نم كلذو مهّدمأو مهرظنأو 00 2 هد هامور وجفت وأود ا

 2 2 نال :53 مظع يرما فلاخ نمل يديك نإ مهب 2 10
 .٠ قلوس را
 2-2-0 مس

 ف 00 7 مار مج 2 رق كري سرات> رق رس

| 0 

 «نوُلقتُم مرغم نم مهف ًارجأ مهلأست مأإ
 لب مهنم هذخأت رجأالب هللا ىلإ مهوعدت كنِإ

 مأإل : 417 ىلاعت هللا دنع كلذ َباوث وجرت

 نومكحي] «نوبتكي مهف ٌبيغلا ُمُهدتع
 تول

 انفو يعي 520

 : 1 دومت تدك ير
 4«كّير مكحل ٌريطاف» :48 ؟[مهسفنأل 00

 كل مكحيس هللا نإف ,كموق ىلع دمحابي دفا سيال 2 اما اكول عراد

 وهو «ٍتوحلا بحال نكلو) ؛مييلع سس )و رضَءَم رج 26
 دريأوكسيْم اد

 هه د

 2 َ ل
 ناكف هموق ىلع ًايضاغم [بهذ امدعب كلذو]

 توحلا همقتلاف رحبلا ىلإ بهذ نأ هرمأ نم

 4هّبر نم ةمعن ُهكَرادت نأ الولإ 48
 نأ لإ هلإال نأإ» :تاملظلا يف ىدانف هد

 ٌدبنل «نيملاظلا ّنِم تنك ينإ كناحبس

 نيذلا ُداكي نإوإ# : ه١ نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ هلسرأو ُةَّراتحخاو هافطصا «نيحلاصلا َنِم م ُهّلعجف هّبر ةابتجافإب : ه٠ «مومذم وهو ءارعلاب

 :6 مهتنسلأب هنوذؤي *نونجم هنإ نولوقيو ركذلا اوغيم 0 كل مهتوادع ةّدش نم [كنودسحي :يأ] َكَنوُناَتْعَي «مهراصبأب كنوُقلي اورفك

 نارقلا «نيملاعلل ٌركذ لإ وهامو#

 2204 22ه

 هع 0

 ةقاحلا ةروس ريسفت

 لاقف اهب نيبذكملا مثألا ةكالهإ ىلاعت ركذ م ءاهرمأل مظعت 4 ةقاحلاام كاردأاموز» وب 4 ةاحلاامإ» : ؟ ةمايقلا ءامسأ نم مسا «ةقاحلا : ١

 :لاقُي ءاهلاوهأب سانلا عرقت اهّنأل كلذب ٌتيّمُس «ةمايقلا ةعراقلاو «ةمايقلاب بَّذك نَم ىلاعت ٌركذ «ةعر راقلاب ٌداعو ُدوُع تبّذكإل : 4 :ىلاعت

 ةحيصلاب اوكلهأ :يأ ةلزلزلاو «مهتتكسأ يتلا ةحيصلا يهو «ةيغاطلاب اوكلهأف ُدوُع اًمأفإ : :© [هلاوهأو ُهُدئادش :يأ ؛رهدلا ب راوق مهتباصأ

 :7 مهتدفأ تبقن ىتح ميهيلع ٌثتع «بوبملا ة ةديدش «ةيتاعإج ةدراب «ٍرَصْرَص رحيرب | اوُكلهُأف ٌداع اًمأو» : 5 [مهرفكو مهئايغط ىلع ةيغاطلا

 لت زاجعأ مهنأك ىعْرَص اهيف موقلا ىرتفإ» مئاشم تاعباتتم لماوك «ًاموُسُح ٍماَيَأ ةيناثو ٍلايل عبسإ مهملع اهطلس «مهيلع اهّرْخسإ»

 :4 ةيواخلا ةلخنلا ةّماق اهّنأك ةدماه هُينج ىقبتو :هسأر ّمأ ىلع ًانيم ٌرخيف مهدحأب برضت حيرلا تلعج :يأ [ةيلابلا لخنلا لوصأك] 4ةيواخ

 .ًافلخ مه للا ,لعجم لو «مهرخآ نع اداب لب ؟مهلإ بست نمم وأ «مهاياقي نم واحأ نم مهنم سحب له يق اب نم مهل ىرت لهفإ»
 نم بلط اذإ يأ) هوأيسغاف مُيعا اذإو ءنيعلا ٍتقبس ردقلا قباس ءيش ناك ولو هنح يلا :ليَع يبلا لاق :لاق سابع نيا نع هحيحص يف ملسم ىور ١ :ةيآلا

 - ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب ؟ٌذيعأ» : لوقيف َنيسحلاو ّنسحلا ذّوعُي ناك كليم هللا لوسر نأ يراخبلا ىورو [هللا نذإب دوسحما عفني كلذ َنإف « «لعفيلف هدوسحمل لستغي نأ دساحلا



 مثألا نم :يأ 4ُهَلَبَق نمو ٌُنوعرف ًءاجوإ» :3
 مألا مهو «تاكفتؤملاوإ هل نيهّبشملا
 امب بيذكتلا يهو «ةئطاخلاب# نوُبذكملا
 لك «مهّبر ّلوسر اًوًصَعفط ٠١: هللا لزنأ
 .لوسرب بذك نمو «مييلإ هللا لوسر ٌبَذك
 ةذخأ مهّدخأفإ «عيمجلاب بّذك دقف

 عفتراف مالسلا هيلع حون ةوعد ببسب ام
 يهو «ةيراجلا يف مانلمحإ# دوجولا ىلع
 ١7: ءاملا هجو ىلع ةيراجلا ةنيفسلا

 نم مكل انيقبأ 4ةركذت مكل اهلعجنلإ
 [؟ «راحبلا يف ءاملا راّيت ىلع نوبكرتام اهسدج

 يف مهيرذ انلمح اَنأ مه ةياو» :ىلاعت لاق

 «ةيعاو نذأ اهّيهتوإ» ««نوحشملا ِكْلُفلا
 هللا نع تلقع ٌنذأ ةمعنلا هذه مهفتو

 ريخي : ١ هلللا باتك نم تعمساب تعفتناف

 ةخفن كلذ لوأو ةمايقلا لاوهأ نع ىلاعت
 مايقلا ةخفن مث قعصلا ةخفن اهبقعي مث عزفلا
 ةخفن ٍروصلا يف خفن اذإفإ» :نيملاعلا ٌبرل
 15 ةريصخألا ةخفنلا يو 4ةدحاو

 ةكد اَمكُدَق ُلابحلاو ضرألا ٍتامُحو»

 ريغ ضرألا لدبُتو «مدألا د دم اتّدُم «,ةدحاو
 «ةعقاولا ٍتعقو ٍذِيَمويفظ ©١: ضرألا
 يهف ءامسلا ِتَفشناوإ ١5: ةمايقلا تماق
 :117 [ًادج ةفيعض :يأ] «ةيهاو ٍذِئموي
 ىلع ةكئالملا ينعي «اهئاجرأ ىلع كَلْئاوط
 لمحيو# «[قشنت نيح] اهباوبأو اهفارطأ
 ةمايقلا موي 4ةيناه دموي مهقوف كبر شرع
 قوم نيبام ,ةكئالملا نم ةيناث شرعلا لمحي

 ةمحش نيام ُدْعُب ؛شرعلا ةلمح كلم نع مكّدحأ نأ يل َنذأ :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «ماع ةئام ةريسم هنيع رحخؤم ىلإ مهدحأ

 نَم اًمأفإ» 6 رارسألا ملاع ىلع نوضرعت «ةيفاخ مكنم ىّقحتال نوُضَرْعَت ليم : ١4 دّيج هدانسإو «ماع ةئامعبس ٌريطلا ُقِفَخي ِهَقنُعو ِهِنْذَأ

 ايندلا يف ٌتنقيأ 4ٌتننظ ينإإ» : ”0 ؟!تانسح يباتك ماه 4ةيباتك اوؤرقا ماهل :ُهيقل نَم لكل هحرف ةّدش نم 4لوقيف هنيميي َُباتك يِتْوأ

 مئاد اهرود ةميعن ءاهروصق ةعيفر «ةيلاع ٍةَنِج ينإ» : "37 ةّيضرم «ةيضار ةشيع يف وهف» 71١: ةلاخمال مويلا اذه يف «ةَيباَسح ين قالُم ينأإ»

 كلذ مهل لاقُي 4ةيلاحلا ماّيألا يف متفلسأ امب ائينك اوُبَرشاو اولكإو : <" هريرس ىلع وهو مهدحأ اهوانتي ةيبرق 4ةيئاد اهفوطق» : ؟7* اهُروُبَح

 رذأ مو : :75 مدنلا ةياغ مدنيف 4(ةّيباتك َتوُأ مل ينتيلاي لوقيف هِلاَمِشب ُهَباتك َيِتْوَأ نم اًمأوإ» : :7© ًاناسحإو ًاماعنإو ًانانماو مهيلع ًالضفت

 هللا باذع يلام ينع عفدي مل ؟ْةّيلام يّنع ىتغأامإ» : «ةيضاقلا]» اهدعب ةايحال ةايحلا ةتوم ينعي 4تناك اهتيلايإط :؟1 ةّيبايسجام

 مث) :69 ايف ةورمغا (ةوُلَص مجحلا مثإط ١": هقنم يف لالغألاب (ولغف وُ :5 ٠ يهاب ىنمفني ملف 4ةيئطْلُس يتع كله 4
 ميال ناك هنإ)» :ا"ا ويف نم جرخت مث وحسَأ يف لحدت ءاهف ٌةوُمظنا (ةوكّلشافًاعارذ َنوُعْبَس اعد أسس يف

 ضخَيالوإ» :* 4 هتدابعو هتعاط نم هيلع .[هماعطإ ىلع ضل ريقفلا ىلإ نسحيالو] ,هقلخ عفنيالو #4نيكسملا ماعط ىلع ش

 6 .4/4ج ريثك نبا/ .(ةّمال نيع لك نمو ةماهو تح

 نأ ألا | انأالود :لاق ؟هللا لوسراي ٌتنأالو :اولاق قمل ُهلمع ُهَلِعدي نل مكتم ًادحأ نأ اوملعاو اوبراقو اوُدُدَسَو اولمعا» :لاق هنأ هيج هللا لوسر نع حيحصلا يف تبث 1 :ةيآلا

 قادول

 يقال هقول عنك 0
 وم همه ا ا

 لوُسْرْأوصعْفاْنَل (ةر] َةَحِطاحْلاِب تدكفت ٌومْل او ملبق نمو نوعرفءاجو
 00 0 ل ا لا هل كر يع ب >< عجل ل هس ا لا

 يرافق حنلَمماَمْلا اعطال نإ هير ةدَح مهذخلف مهر
 رواد ةيعو ذأ اهيحتو هركذا دل اَهَلعَجَسلال ص هل رع رس ل ا ل لل رو وب هك سس 0 هت ذآ ذآ 2
 هل ول رت أ هم د 2

 )هدو 0 ابكر نياكي 05 ةدحلو ةخفن

 ديمو

 يوهم كير سعر عومي كعك
 نأ: فكم قلاش ضوه

 تكن قطن ةييكك أوفا موا لوف هموت

 9 ياء ةَكَج 10 1 ياس
 لا فقتل تباعا رئة اهم
 يل ا دوا ديال
 (©7 َدَيِضاَقْلا تكمن (3) هَيِاَسحأَم ركل(

 مق 0 ينل اذ قعده ا ٌهَاَمَقَع وعم و ع

 ٌةَيِهاَوِذمَوَي فم امسي َدسذأو(ه] هعِقاوْلاٍت َعَقَوذِبِم
 و

 الو

 نإ( هركلَسََفاَع اا نوعَبَس اَهَعَرَد أ يْلِس يف ث(] هولَص

 9 نيكسملا ءاعط لع صحب الَو 2 ويلعن مؤجل

 مكال/

 .ملعأ هللاو تانسحلا ردق ىلعف تاجردلا اًمأو همركو ىلاعت هللا لضف ضحممب ةنجلا لوخد نِإف ,قحلا وه اذهو «لضفو هنم ةمحرب هللا يلدمغتي

 هللا ٌقحب موقيال *« مظعلا للاب ُنِم



 قالت 2-20

 يال( 0 ريلس ندم نطل جفرا ني
 09 نوري ال موو ورامي ميقا 907 نولي اال

 )ونوم لوْ امو 0 ٍميكلوُسَملوعلَتِإ

 رو ه0 نيَِع اي نيلي 100 هوني سكرت
 لا ذآ آو

 انعَطقَل م (60) نبا هنمدمقل )لب واقأ[رصحب العلو

 0 9 قومي نيكول يتوهم

 ا 69 َنييَدكف مون راع نإ نيم

 ليما دو 000

 ا كمل
 5 تيا0 يكل قا أَ

 ا

 هس الس هم

 ا 1 مو جد وو م حج م
 لهل كة آَمّسل نوت موي (لو) بيرق هئرنوأ هركو[يرلا يحب هنو

 رمح ع 00 سر وللا

 0 اًميِج ٌيِجرَسيالو() نْهعْلَمُلاَبْيلْنَمَم(()
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 بيرق «مهح اَنْهاَه ويلا هل سيلفإ :"ه
 :"5 هللا باذع نم هذقني ٌعيفشالو

 ماعط رش وهو «َنيِلْسِغ نم الإ ٌماعطالوإ»
 :#"ا/ راتلا لهأ ديدص نم راتثلا لمهأ
 نوطخعتي يذلا] «نوُمِطاحلا الإ هلكأيالإ»
 ُمِسفألِف9ِ :"8 علطابلا ىلإ حلا
 ةّلادلا هتاقولخم نم هنوُدِهاشت امب « نو ٌرصبتاع

 نم 4(َنوُْرِصْبْآلاَموط :"9 هلاك ىلع

 4 ٍلوسر لوقل هنإإ» 28٠ تايبيغملا
 4١: مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص ًادمحت ينعي

 نيابم نارقلا َنألِ] «رعاش لوقب وهاموإ
 «نوئمْؤنام ًاليلقإ [رغدلاو رعشلا فونصل
 « نورك ذتام ًاليلق نهاك لوقبالوإ» 1

 يأ] «نيملاعلا بر نب ٌليزاتإ» :*
 :4 5 [نيملاعلا ّبر نم ليزنت ميركلا نارقلا

 م ناك ول َّْع دمحم «انيلع َلّوقت ولوإ»
 «ليواقألا ضعبإ» [كلذ هاشاحو] اومعز
 «نيميلاب هنمإل انمقتنال «انذخألا» ©
 «َنيِتّولا هنم اًنعطقل مثإد :45 شطبلا ٌدشأب

 هنع ٍدحأ نم مكنم امفإب :49/ بلقلا طاين

 نأ ىلع مكنم ٌدحأ ردقي امف «نيزجاح
 ؛؟كلذ نم ائيش هب اندرأ اذإ هنيبو اًننيب زجحي

 للاعت هللا َّنأل دشار راب قداص وه لب :ىنعملاو
 6 «تارهابلا تالالدلاو تازجعملاب هُدّيٌؤم

 نارقلا ينعي 4«هنإو» : 4/١ :ىلاعت لاق

 وه لق :ىلاعت لاق 5 «نيقتملل ةركذتلإ»

 :ىلاعت لاق مث ؛ «#ءافشو ٌىدُم اونمآ نيذلل

 ِ «نييذكم مكنم نأ ملعنل انإوإ» 9
 نم مكنم دجوُيس حوضولاو نايبلا اذِه

 اذه 4هنإوإ» 8١: ةمايقلا موي نيرفاكلا ىلع ةمادنل «نيرفاكلا ىلع ٌةَرْسَحَلإ بيذكتلا ينعي (هْنإوإ» 9٠: :ىلاعت لاق مث ءنآرقلاب بّذكُي
 . ميظعلا نارقلا اذه لزنأ يذلا «مظعلا كّبر مماب حّبسفإل :8 ” :ىلاعت لاق مث ءبيرالو كشالو هيف ةيرِمال يذلا «نيقيلا قل ربخلا

 .٠ جراعملا ةروس ريسفت
 «ةلاحال ٌعقاو ُهباذعو «4ُهَدْعَو هللا فلخُي نلو باذعلاب كنولجعتسيوإل :ىلاعت هلوقك 4 عقاو باذعبإ» لئاس لجعتسا «نئاَس َلأَسظ ١:
 يذ هللا َنِمإظ :" :ىلاعت لاق اذهو «هنوك هللا دارأ اذإ عنام (ٌعِفاَذ هل سيل نيرفاكللإ» :؟ 7 عقاو وهو هللا باذع نع رافكلا لاوس كلذو
 نيرفاكلا ىلع ىلاعت هللا هلعج «ةمايقلا موي وه (ٍّةنس فلأ نيسمخ ُةَرادقم ناك موي يف هيلإ ُحوّرلاو ةكئالملا جرعتإ» : 3 ءامسلا جراعم 4جر اعمل

 نمّوملا ىلع ٌفخيل هنإ ِهدْيِ ب يبسفن يزذلاو :ملسو هلاو هيلع هلللا ىَلِص هللا لوسر لاق «كلذ ىنعم يف ثيداحأ تدر دقو «ةنس فلأ نيسمخ رادقم

 باذعلا مهلاجعتساو كل كموق بيذكت ىلع دمحم اي ربصا «ًاليم ًارْبص ٌريْضافإل © ايندلا يف اهمَلصُي ةبوتكم ٍةالص نم هيلع فخأ نوكي ىتح

 هنوك نودقتعي نونمؤملا 4ًايرق ةارنوإلا :ال عوقولا ليحتسم ىنعمب ؛باذعلا عوقو. 4أديعب ُةنوري مهنإ» :  :ىلاعت لاق اذهلو «هعوقول ًاداعبتسا

 نوكتوإ» :8 تيزلا يِرَدْرَدَك © لهم اك ًءامسلا نوكت مويإ» :8 بيرق وهف تأ وهام لكو ؛ٌلجو رع هللا الإ هملعيال ٌّدمأ هل ناك نإو أبرق

 نع ُهّسفن هلغشتف لاوحألا أوسأ يف هاري وهو هلاح نع ُهَبيرق ٌبيرقلا لأسيال 4«ًايوح ممح لأسيالوإ : ٠١ شوفنملا فوصلاك # نهعلاك ُلابلا

 . هريغ



 مهضعب ٌرِفي مع نوفراعتي «موورَصنيل ١:
 نم يعفي ول ٌمِرْلا َُوَيإ» ضعب نم
 هتيحاصوإل :١؟ 4هينبب ٍفِيموي باذع

 يتلا هِتايصفو# : "١ هتجوز «هيخأو

 يف نّموط ١: 4 هتريشعو هتليبق 4هيوؤت
 اهنإ ًالكإل : ١١ ك«هيجنُي مث ًاعيمج ضرألا

 15 اهّرح ةّدشو راثلا ىلاعت فصي «ىظل

 مظعلا نوّدام ٌماهلاو دولجلل ؟ىوشلل ةعازنإ»

 «ىلوتو ٌربدأ نم اوُعدتإ» ١7١: محللاو

 ءامل هللا مهقلخ نيذلا الإ اهءانبأ رانلا وعدت

 ضعب ىلإ ُهّضعب لاما عمج «ىعوأف غمجوإ»

 اسال نإ : 18 هللا قح عيمو هاعوأف

 هيلع لبج اًمع ىلاعت ربخُي : «اعولق قلخ
 :ىلاعت ه ٌةرْسْف 9 (ةكيندلا قالحألا نم ناسنالا

 هباصأ اذإ «ًاعوْرَج رشلا ُهَّسم اذإ9 ٠

 بعزرلا ةَّدش نم هبلق علخناو عزجو عزف رضلا
 ُهَسم اذإوإ» 7١: ءريخ كلذ دعب هل سيأو
 لحي هللا نم ةمعن هل ٌتلصح #أعوُنم يخل

 5 ايف ىلاعت هللا ٌّقح عنمو هريغ ىلع اهب
 وه ثيح نم ناسنإلا 4 نيَلصملا لإ

 هللا همصع نَم لإ مذلا تافصب فصتم
 مهو هبابسأ هل ّرْسيَو ريخلا ىلإ هادهو هقفوو

 مهتالص ىلع مه نيذلاإ» :؟* نولصملا
 اهتابجاوو اهتاقوأ ىلع نوظفاحي «نومئاد

 مولعم .قح مهلاومأ يف نيذلاوإل :: ©
 ٌرَرَقم ٌبيصن مهلاومأ يف «مورحماو لئاسلل
 نوقَّدَصُي نيذلاوإ» :75 تاجاحلا يوذل

 باسحلاو داعملاب نوُنقوُي 4نيّذلا مويب

 نوُلِحَو نوفئاخ «نوَفِفْسُم مهبر باذع نم مه نيذلاوإ» : ؟1/ :ىلاعت لاق اذهو باقعلا فاخيو ٌباوثلا وجري نَم ” لمع نولمعي مهف ءءازجلاو
 4 نوظفاح مهجوُرُف مه نيذلاوإل :7 8 ىلاعت هللا نم ٍنامأب الإ هرمأ هللا نع لقع نت ٌدحأ هنمأيال «نومأم ريغ مهّير َباذع نإ : "4

 مهجاوزأ ىلع الط نا :ىلاعت لاق اذهلو ,هيف هللا َنذأام ريغ يف عضوت نأ اهنوعنميو مارحلا نع اهئوفكي

 نيذلاوإل : 87 [ىلاعت هللا عر شام ٌدودح نوزواجتملا نودتعملا :يأ] 4نوُداَعلا ْمُه كتلوأف كلذ ءارو ىغتبا ٍنَمفإ» :" ١ ءامالاو تاجوزلا نم

 ثيدحلا يف 5 «نيقفانملا تافص اهّديضو «نينمؤملا تافص هذهو ءاوردغي مل اوُدهاَع اذإو ءاوُنوُحي مل اوتو اذإ 4نوُعاَر مهراهعو مهتانامأل ش

 نم ىلع :يأ] «نومئاق مهتادابشب مه نيذلاوإ» :"* (ناخ َنِتْوا اذإو ءفلخأ َدَعَو اذإو ءَبَّذك ٌتّدح اذإ :ثالث قفانملا يآ :حيحصلا

 اهتابجاوو اهتاكرأو اهتيقاوم ىلع «نوظفاحُي مهتالص ىلع مه نيذلاوو» :*4 [امتولّدييالو احلا دنع اهب نوموقي ؛ديعب وأ بيرق نم هيلع تناك
 كنع نيرفان «شيرق رافك 4 نيِعطْمُم كَلَبِق اورفك نيذلا لامفإب :"5 ٌراَسملاَو دالك عاونأب «نومّركم ٍت تانج يف كئلوأإب :#"© اهتابحتسمو

 نأ مهنم ءىرما لك ٌعمطيأإ "4 ًالاشو ًانيمي ًاقرف قرف نيِدراش نيقرفتم «َنيِزِع لاهشلا ٍنعو ِنيِمَيلا نعإل :"1/ ؟كبيذكت يف نيعرسم

 «نوُملعي امن مهانقلخ انإل مت مّنهج ران مهاوأم لب «الكإل :" 4 ؟ةّنحلا اولخدي نأ هذه ةلاحلاو ءالٌؤه عمطيأ ؟4 معن ةّنج لخدي

 ٌٌحه :لَجَر يفاه ٌّش :لوقي هلع هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع دمحأ مامإلا ىور 9٠6 :ةيآلا

 ./5/١45ج ريثك نبا

 عينا ةئادث
 بترخلا

 نيف

 ل اولا ا

 0 ِهِينَس .ليموب ٍباَذَعَنِمىِدَسَْيَوَ مِرَجْمْل اوس

 ضال فموي |ديو يتلا لِصَمَو() هلو -هِيحصو

 اغتنم 6) كف امان د اج
 ًاعولَهَقَِنسإلاَدِإ# (2) عز( لَك 7

 اكلة زاالاتما 1 عما
 5 سدر رح دال جا ال

 تينلآو 7 نم ْمالَسَلَعْمَسنل !َنيَلَصَمْلا
 هْوَرَسيَلاَ © روسلاليَعَ 69 سومو ها ا م 06 1
 َباَدَعَنِإ) 09 نوفي مو يادعني ميلا( أَ

 كحال 9 3) توظفح هجوما 07 نومي ع

 وسن ف )نموت ملت ككلمامقا نأ
 دودو مو يم ا ارمَكيلودَك 0 0

 َيظِناَج الس لعمل درب مدبر
 َديعطُمُم كف كنف( نومك ف تبَجِفَكَبلْو ي)
 مهن ير كم مط إ) َسرعِلامتِلاٍض ولان عايل

 6 69 َومَلَصياَنَم مُهَسَقَلَحاَنِ ا( وبك ةَّنَج لحد
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 «نيِموُلَم ريغ مهّنإف مهنامي تكلَمام وأ

 .نيهملا ينملا نم

 .حيحص دانسإب هننس يف دواد وبأ هاورو ؛«ٌعِلاََح ٌنْبَجو «ٌعِلاَه



  : 2٠براغملاو قراشملا ٌبرب ُمِسُقأالف 4

 ًاقرشم لعجو «ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا 0

 9 ةاَرَحْلَرَي أ 6 نوعان أوقر برت أ الق اهقراشم نم ودبت بكاوكلا رّكسو ءبرغمو 2 1 3
 رمآلا سيل :مالكلا زيدقتو « .راغم يف بيغتو مني 1 نألع[و ِرَْلأ م

 ءروشنالو باسحالو داعمال نأ نوُمعَزي اك ىِأامَم 5 8 آو أو بلدو وضوخي هر ذه( ناقوس َمِبنححاَمَو

 «نوُرِداقل انإإ ةلاممال عقاو كلذ لك لب راو او 1 1 ل هم ع و حس سل هج سس

 لّدبُن نأ لعإ» 4١: مهديعن ةمايقلا موي َنوضْفول بصنع اعاريٍثادَج توون

 - هه 14 4-5 1-12 > 2 رج

 ذه نم ريخ ٍنادبأب مهديعن «مسنم ًاريخ يلا موالد 0 50

 : ىلاعت لاق ا” «نيزجاعب ؟نيقوُبسمب نحناموإف
 ؟4هَماَظِع من 9 نأ ُناسَنإلا ُبَسحي ٌبَسعيأإل

 :4 37 كُهَئاتَب يّوسن نأ ىلع نيرداق ىَلبإ»

 4/وبعليو اوُصوُحَيط دمحاي 4(ِمْهْرَدَقل 0-00
 موس ترم 2 دا ص ع سس حرس

 ىتحإل 0 انِعو مهرفكو مهيذكت يل مه مهين لْبَفْنِم َكَمْوفَرِذَنأَنَأَموَ نإ سر اَنِإ
 نوُمَلْعَيَسَف «نودعوُي يذلا مهموي اوُقالُي 310

 مويإ» :48 لابو نوُئوذيو كلذ ّبغ ارثبغاوأ 0ث ودل نإ | موَفْيَلاَ ال ميل ب اَذَع
 ىلإ مهنأك ًاعاّرِس ثادجألا نم نوُجرخي 2527 لاس حر جل رجح ال ع عدو عر

 اذإ روبقلا نم نوموقي ؟نوُضفوُي ٍبُصُن ل وذ نوم ري 70 نوعي هوَقَتَأَو هللا

 ؛؟باسحلا فقومل ىلاعتو كرابت برلا مهاعد روم 0 ال اجا د وللا لجأ نإ َّمَسُم خ 24 ملجأ

 يف اوناك © فقوملا ىلإ مهعارسإ يف مهنأك 7 27 كك
 ةعشاخ ل :65 مانصالا يأ :بّضُتلا ايندلا الاى ك1( امال وون

 أ وعم هل هسا حا علا اساس سل ع : هس يف 4ةّلذ مهقهرتإ ةعضاخ «مهّراصأ

 ةعاطلا نع ايندلا يف اوربكتساام ةلباقم مهعيلصا اولعج مهلَرفْمَتل ٌمهتوعد املك قا( اراَرف

 .«نوُدَعْوُي اوناك يذلا ٌمويلا كلذإ» اراك 1 وأد أوُرَصأَو باث و فاو م

 حون ةروس ريسفت ع عدم وع ممم د
 انلسرأ انإإل :لوقيف حون نع ىلاعت ربخُي ١: تررساو يف ام 9) 2 اًراهج مججَوَعَد نامت
 نإ موقاب لاق) :؟ ملأ تاذع مهيأ ١ ظل اناَمَحَسوت 0 7 نأ لبق نم َكَموق ْرِذنَأ نأ هِموق ىلإ ًاحون 6 و - (اَواَرَس

 رمألا ٍرهاظ ةراذنلا نيب «نيبف ريذن مكل تال.

 ُهوُقَنا هللا اوُدُبعا نأ :#" هحضأاو

 ُتلسرأام متقّدصو ءهب كرماام متلعف اذإ «مكبونُد نم مكل ٌرِفغيإل : 4 هنع ماهنأو هب كرما ايف ٍنوعيطأو «همئام اوبنتجاو هللا مراح اوكرتا «ٍنوعيطأو

 «مكب هعقوأ هنع كابنام اوُبتجت م نإو ٌباذعلا مكنع أرديو «مرامعأ يف ّدمُي 4ىّمسم لجأ ىلإ مرخؤيوإ» «مكبونذ مكل هلا َرفغ مكيلإ هب

 ءاج اذإ هللا لجأ نإ «(رَمعلا يف ٌديزت 7 ةلص» :ثيدحلا هب درو 5 رمعلا يف اهب دازي محرلا ةلصو ٌربلاو ةعاطلا نأب ةيآلا هذبب لدتسيو

 هر ىلإ يكتشي ٌحون 4لاقإل :9 عناميالو ُدَرْيال كلذ نوكب ىلاعت ّرمأ اذإ هّنإف ةمقنلا لولح لبق ةعاطلاب اوُرِداب «نوملعت متنك ول ُرخَوي ويا

 ٌقحلا نم اورف 4أرارف الإ يئاعذ مهدزي ملفإل : ؟ اع نيس الإ ةنم فلأ و لول ةذلا كت ىف امو الل بوق ثوعد ين بر

 اوعمسي العل مهسوُؤَر اوطغو مهئاذآ اوُدَس 4ْمُهَباَي ايف اًوّشغتساو مهناذآ يف مهعباصأ اوُلعج مهل رفغتل مهتوعد املك ينإو» :ا/ هنع اوُداحو

 «مه تدلعأ ينإ مثإل : 4 سانلا نيب ةرهج 4أراهج مهتوعد يلإ م :4 هنع اوفكتتسا :يأ ؛ٌقحلا نع «ًرابكتسا اوريكتساو اوٌرصأوإل

 هنإف «ًرافغ ناك هنإإ» مكبر ىلإ اوُمِجرا «مكّبر اوُرِفْغَتْسا تلقفإ» ٠١: مهنيبو ينيب ابف «ًارارسإ مه تررسأوإ لاع ٍتوصب ًارهاظ
 .هيلع بات هيلإ ٌباَت نم هناحبس

 مدآ نبااي أقر َكَدَي ألو «ٌىِغ َكَّبلِق المأ يتدابعل عرفت مدآ نبااي :مكُبر لوقي» :هليَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع حيحص دانسإب احلا ىور ؟ : :ةيالا

 ةيآلا «ةرخآلا ٌتْرَح ُديِرُي ناك ْنَمِ : : هلع هللا لوسر الئ :لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع هحيحص يف نابح نباو هجام نبأ ىورو . .هالغش َكَدي ًالئأو ءأرقف َكِبلق الْمأ يتم ذعابنال

 -1١١8/. 10/4١1ج بيغرتلا/ ٠ كّرقف ّدْسَأ ملو ًالغش ٌكَّردص ُثتألم لعفت الو ُكّرقف َّدْسأو نع َككَردص ًالمأ يتدابعل عرفت مد نبا : :ُهَللا لوقي» :لاق [ىروشلا ةروس نم ٠ ةيآلا]



 4أر ارذم مكيلع ءامسلا لسسرُي# 1١١

 هذه ةءارق بحتست اذهلو 2 راطمألا ةلصاوتم

 ةيآلا هذه لجأل ءاقسسالا ةالص ف ةروسلا

 مكل لقجيو نيبو ٍلاومأب مدِدْمُّيول
 هللا ىلإ متت اذإ «ًأرابمأ مكل لعجيو ٍتانج

 مكيلع لوو 71 ُهومّثعطَأو هوُعرفغتساو

 ؟4أراقَو هلل نو رتال مكلامإل : ١

 ذقوإ» : ١ ؟هسأب نم نوفاحتالو )2 ةمظع

 نم مث ةقلع نب مث ٍةفطن نم كًأراَوطأ ْمُكَفلَ
 عبس هللا قلخ فيك اًوُرت ملأ ©١: ٍةغضم
 اذهو «ةدحاو قوف ًةدحاو ؟4ًاقابط ٍتاومس

 ربخلاب اذه ملعُي :يأ] عمسلا ةهج نم ّىَقلتُي
 ّرمقلا لعجوإ : 15 [ةنياعملال قداصلا

 تواف ٍ«ًاجاَرِس سمشلا لعجو ًارون نيف

 ًاجذوغأ امبنم الك لعجف ةرانتسالا يف امهنيب

 سمشلا علطمب راهنلاو ليللا فرعُيِل ٍةَدِح ىلع

 توافو اجوربو لزانم رمقلل رَّدقو ءاهبيغمو
 :10/ ماوعألاو روهشلا يضم ىلع لديل هّرون

 مدا ينعي] «اتابن ضرألا َنِم مكتبنأ هللاوإ»
 [اهلك ضرآالا ميدأ نم هقلخ مالسلا هيلع

 متم اذإ تاييف مديعُي مثل 4

 مأدب © مكديعُي ةمايقلا موي ”مكجرخيوإب
 مكل ٌلعج هللاوإلل 8 «اجارخإإ رم لَو

 اهَرّرَقو اهدهمو اهطسب «أطاسب ضرألا
 البس اهني اوُكلْشتلل : ؟ ٠ تايسارلا لابجلاب

 اوكلستو اهيلع اورقتستل مكل اهقلخ (ْأَجاَجَف

 ءاهراطقاو اهتاجرأو اهيحاون نم متكش نيا اهيف
 ىلع مالسلا هيلع ٌحون هب مهببني امث اذه لكو

 تر اتدفلا اال

 لجو نبَو لوم َد دس 0

 0 ارا كل لعب و 1

 نوعس عشقتك ووو 9و لح دََو
 لص كما سلا سد0
 مسمفمافو 1مم )اَكآَب ٍضْرْلاَن مكسب
 20 اال َلعَجمَسأَو (قاَجاَرح

 ماش سو عر

 ةدِرمَل نم اوتو وصعد حف لن اماَبالمم

 أاولاَعو يل ار ابكح [كم أوركَمَو لل اراَسَحاْل دوووم
 ب عع اصس مس رس 100

 قي واوا الواو نردد هلاءنرذنال

 (0الكَسالإَنوبطلوالرجاوَسدكَو )امك
 نود نم مَطأوُدَحَهكم ارمله بنت حام

 يوكل يلعب عضل ام مّ
00 

 اا رجافال اودي ال الوهاب دكني

 ع ا

 جول زدنا ت10 هلك

 (9زاَبحلإَن طا حلو تكؤمْلاَون مومو
 هنالا

 «ضرألاو تاومسلا قلخ يف هتمظعو هللا ةردق

 :ىلاعت لوقيف [هيلعام] ىَينأ هنأ جون نع ىلاعت ربخُي مث .قزارلا قلاخلا هناحبس وهف «ةيضرألاو ةيوامسلا عفانملا نم اهيف مه لعج ايف مهملع همعنو
 يف مهعابتأب ًايظعو اريك 4ارابك ًاركم اوركموإ# : ف 4اراَسَح لإ ُهدلوو هلام ُةدْرَي ل نم اوغبتاو يِنؤَصع مهنإ بر جون لاقإل

 ءاعسأ هذهو «ًارشتو قوُعَيو ثوغيالو ًاعاَوْسالو ْأَدَو َنْرَدَتالو مكتهلآ ٌنُرذنالإ» [مهعابتأل :يأ] «اولاقوإ» :؟1 قح ىلع مهّنأ مهل مهليوست
 هاف أريثك ًاقلخ اهب اوُلضأ اهوُدحتا يتلا مانصألا (الالض الإ نيماظلا ٍدتالو ًاريثك اوُنِضأ دقوول : ؟ 6 .هللا ٍنوُد نم اهنوُدّبعي اوناك يتلا مهمانصأ

 اَُقن (اران اوُلِخْدأَف اوقرغأإ مهّرتعو مهيونذ ةرثك نم 4اوُقرغأ مهتائيطخ امثل : ” 8 مدآ ينب فونص نم اننامز ىلإ نورقلا يف اهتدابع تّرمتسا

 ون لاقوإ : ؟5 هللا باذع نم مهذقنُي ثيغُم الو نيعُم مه نكي م «ًاراصنأ هللا ٍنوُد نم مهل اودجي ملفإو راثلا ةرارح ىلإ راحبلا رايت نم

 مُهْرَذَت ْنِإ كنإ» : ؟1/ رادلا نكسي يذلا يأ ًاراّيدالو ءأدحأ مهنم ضرألا هجو لع كرتنال 4ًاراّيد نيرفاكلا نم ,ضرألا ىلع ْرَدَتال بر

 ٌفلأ مهرهظأ نيب هثكمو مهب هتربخل كلذو ؛بلقلا رفاك لامعألا يف ًارجاف 4ًارافك ًارجاف الإ اوُدِلْيالَوإ ,مهدعب مهقلحت نيذلا 4ِكداَبِع اوُلِبطُي

 هيلع هنم اذه] 4تانمؤملاو نينمؤمللوإ» يدجسم «ًانمؤم تيب لخد ْنَمِلَو ٌيدلاَولو يل ٌرِفغا ٌبرإ» :54 :لاق مث ءًاماع نيسمخ الإ ةنس

 .ًاراسخ كاَراَبَت الإ نيملاظلا ٍدرئالوإط «[ةمايقلا موي ىلإ] تانمْملاو نينمؤوملا عيمجل ءاعد [مالسلا
 مكل ٌردأر عرزلا مكل تبنأو «ضرألا تاكرب نم مكل تبنأو «ءاهسلا تاكرب نم مكاقسأو ءمكيلع قزرلا ٌرَثك هومتعطأو هوقرفغتساو ىلاعت هللا ىلإ ْمك اذإ يأ ١١-١8 :ةيآلا

 «بيهرتلاب مهتوعد ىلإ مهب لدع مث «بيغرتلاب ةوعدلا ماقم اذه «اهنيب .ةيراخلا راهعألاب اهللخو راقلا عاونأ اهيف تانج مكل لعجو «دالوألاو لاومألا ماطعأ :يأ «نينبو لاومأب كذدمأو ءعرضلا

 ./5؟5/4ج ريثك نبا| !!؟كأر اوطأ مكقلخ دقوإ» ؟هتمقنو هسأب نم نوفاختالو ؛هتمظع ّنح هللا نوُمَظعُنال مكلام يأ 4اراَقَو هلل نوجرتال مكلامإ» :لاقف



 نحلا ةروس ريسفت 0200 5500 522

 نارقلا اوُعمتسا َّنحلا ْنَأ هموق ربخُي نأ ملسو 0 0 ننلورش
 : ىلاعت لاقف هل اوداقناو هوقذصو هب اونماف 2 نكلووش < نتلوروش رز

 7 000 سنع مي را # ا

 نا نب ٌرفن عمتسا هنأ لإ يحوأ لقإل  ةيقزلا قر لاوس
 :* [هتكربو هظعاومو همغالبو هتحاصف اناء نعاني مَمَتس هند وألق 3 :يأ] «ابجع انارق انعمس انإ اولاقف كهل 00 0 0 07 00 000 لع رولا م سس 2 41 3 م

 يا أ اسبر كل هانا لش اىلإ ىلإ يدبي هب اًنماف دسشرلا ىلإ يدبإ» 2 حر 00
 : يأ «ًادحأ ارب كريشن نلوإ» دادسلا كر رن 7 لاتعد 00 7
 ىلاعت هتأوإ» : [هعيطنالو سيلبإ ىلإ عجرنال ت0 و الْوةَبحكَدأاَما در دج لكنا ب سل سس ل رز هل سس ريل

 ل 0 هل ع ا 020 0 :انير َدَج كادّلَوالو ةبحاص ذحتاام انّير دج

 نع ىلاعتف ءهقلحخ ىلع هتمعنو هتردقو هزالا يأ ضل لوقت اًنَئظانَأَو يل اططَس 0
 نيح نجلا تلاق ؛دالوألاو ةبحاصلا ذاختا 0 لا م هذ 3 2-7- م يس ع ص دس د

 كلذ نع ّبرلا ةّرنت :نآرقلاب اونمآو اوملسأ لاَ ودوعي ضو نيج أو( امدكاَلعَرْلَو
 ا سأاف 2 هر انك أظمَأَو 2001 ّنلَنم

 سيلبإ ينعي «انبيفس لوقي ناك هنأوإ :4 كسب نأ منَظاَمُك مه قسمها نحل نم
 ًالطابو ًاملظو ًاروج 4ًأططَص هللا ىلعو» 0 هل 0 هر 2

 نل نأ انتظ انأوإ» :© :اولاق اذهو «ًاروزو رح تاك ملت

 هللا ىلع بذكلا ىلع نوؤلاتي ناو سنإلا نأ رع بلكلا لع ديوب طر نال" ١ نسف مسلم هداني
 تا ما 5 00 7 مت

 اًملف «هيلإ دلولاو هتبحاصل هعبسن يف ىلاعت ديِرَأ رأى ردنا نهيان ع يتم
 اوناك مهنا انملع هب انماو نارقلا اذه انعم م ع د يك يحج جه سل ْخ 1

 ناك هنأوإ» 5 كلذ ِق هللا ىلع نوبذكي نوحلنصل َنولاَدَسْومتَمداَأَم صر يفنَّمِي

 ىلع ًالضف انل نأ ىرن انك 4أقهَر مهوذازف ردجشت نانا اذ اًنَنَظ و[ 0 ذوو م او 00 غد نما نم ٍلاجرب َنوُدوُعَي سنإلا نم ٌلاجر 200001 26 ا

 ايداو اول اذإ انب نودوُعَي اوناك مهل ىنالا 51 ده ا انعمس 7 اَنُعَِساََل انو يلا أمره م رجحت نلو ضرال 1 هلأ

 نيللا تأ اّملف ءيراربلا نم ًاشحوم ان وا رج ١ رج سل ري و سس هس عرب مس ذص تضرر

 ميم مهفوخ نم مع نوذوُعَي سنالا نأ 59 2001111

 اوتظ مهنأوإ :3 ًارعذو اباهرإو ًافوخ مهوداز
 ثعبي نل «ًادحأ ُة هللا تعبي نل نأ مّكننظ اك

 نم ءامسلا ظفح 8-0 ًادمحم هلوسر هللا ثعب نيح ًاهبشو ًاديدش ًاسّرَح ْتَعِلُم اهاندجوف َءامسلا اَنْسَمَل انأوإ» :4 ًالوسر ةّدملا هذه دعب هللا
 نأ موري نم يًادَصَرأ ًابابش هل ذجي نآلا عمتسي ْنَمف عمسلل َدعاقم ابنم ُذْعقن ذ انك انأو» : 8 اهددعاقم نع نيطايشلا تدرطو اهئاجرأ رئاس

 مهب ٌدارأ مأ ضرألا يف ْنَمب َدْيِرَ رشأ يرذنال انأو» : ٠ هكلهيو هقحمي لب هاّدعتيالو هاطختيال هل ًادصرم اباهش هل ذي مويلا عمسلا قرتسي

 اثيح ةرابعلا يف مهيدأ نم اذهو ءأدشر ممر مهم دارأ مأ ضرألا يف نمب دير ٌّرْشأ يردنال ءامسلا ف ثدح يذلا رمألا اذه يردنام «ًادشر مهْير

 قئارط 4ًاددق و قئارط انك كلذ ريغ ُبَكِلَذ َنوُد اًنمو نوُحلاصلا اتم انأوإ» ١ لجو ّرع هللا ىلإ هوفاضأ ريخلاو «لعاف ىلإ رشلا اودنسأ

 «ضرألا يف هزجعنال اّنأو انيلع ةمكاح هللا ةردق نأ ملعن 4ابَرَك هزجعن نو ,ضرألا يف للا رج نل نأ انتظ انأوإ» : 9 * ةقّدفتم ءاراو ةدّدعتم

 ٍءةنسح ةفصو فرشو مهل ٌرخفم وهو كلذب نوُرختفي (وب اًنمآ ىدهلا انعمس ال انأوإ» : ٠ اَنم ٌدحأ ُةرجعُيال ٌرِداق انيلع هّنِإَف برا يف اًعمأ ولو

 ًاملظ فاخيالفإل :ىلاعت لاق م“ ءهتامّيس ريغ هيلع لمحي :يأ «هتانسح نم صقني نأ فاخيالف 4«اقَهَرَألَو اسحب ٌفاَحَيالف هّبرب نوي ؛ نمفإت

 .«ًارضهالو

 هللا نم هّرشو هريخ ردقلاب ناميإلا اأو .رَشلا ىنعم يطعُام هلاعفأالو هتافصالو هئامسأ يف سيلف «كيلإ سيل ٌرُشلاو» :لاق هع هللا لوسر نأ حيحصلا يف درو دقو 4-٠١ :ةيآلا
 يتلا ءايشألا ريداقمل دوعي اذهف ًأَّرش نيرخآلو ًاريخ موقل نوكتام اهنمو ءأّرْش نوكيف مه رضيام اهنمو «أريخ نوكيف قلخلا عفنيام ءايشألا هذه نمو عيش لك قلاخ ىلاعت هلل نأ ينعي وهف
 .ةرضيام ُهَبنجُي نأو ُهُعَفنيام ىلاعت هللا لأسي نأ ن نموْملا ىلع يغبني اذهو ءرضتت وأ ريداقملا كلت نم عفتنت يتلا قلخلا حلاصلو ىلاعت هللا اهرّدق

 ع نأ اوظف «كلذل اوُئائراو هل اوُجعزنا بهشلاب نجلا تيمرو رمألا اذه ثدح ال هنأ ٌكلشالو هلع هللا لوسر ةثعب وه اهيراغمو ضرألا قراشم اوبرضي نأ ّنحلا لمح يذلا ببسلاو

 هال؟



 «نوُطِساَقلا اًنِمو نوملسملا اّنِم م انأوإل : 14
 َملسأ نفي «قحلا نع رئاجلا امو ملسملا ام

 مهنفنأل اوبلط «أادسّفَر اًوًرخت كئلوأف

 وه طساقلا «نوطساقلا اًمأوإ» ١: © ةاجنلا

 طسقملا فالحب هنع بكاثلا قحلا نع رئاجلا

 ًادوقو «ًابطخ منهج اوناكفإل ءلداعلا ؛ هّنإف

 ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ولأو» : ١5 مهب رعسُت

 ول نأو © هيف ميتتفنل ًاقدَع ًءام مهانيقسأل

 اولدعو مالسإلا ةقيرط ىلع نوطساقلا ماقتسا

 ةعس كلذب دارملاو ءأريثك ًءام مهانيقسأل اييلإ
 مُهَتيفَنِلإط ١77: [كلذب] مهريتخنل قزرلا

 نيح شيرق رافك يف تلزن ؛هب مهيلتبنل «هيف

 نع ضرعي نموا نيدس عيس رطملا اوشيم
 اقشم اباذع ٌيادَعَص اباذع هكلسي هّبر ركذ

 هلل دجاسملا َنأوإ» :14 ًاكؤم ًاعجوم ًاديدش
 نأ هّدابع ىلاعت رمأ «ًادحأ وللا عم اوُعدتالف
 ٌدحأ هعم ىعديالو هتدابع لاحم يف هودَحوُي

 :نحلا تلاق :ٌشمعألا لاقو .هب كرثُيالو
 يف تاولصلا. كعم دبشن انل نذئأ هللا لوسراي

 اولص ينعي «ةيآلا هذه هللا لزنأف ,كدجسم
 هللا دبع َّماق ال هنأوإ» ١9: َساَّنلا اوطلاخال
 تدّبلت كاَدَبِل هيلع نوئوككي اوذاك ةوُعدي
 هللا ىنأف هوئفطيل رمألا اذه ىلع ّنحلاو ُسنإلا

 ها دعر 000

 دلع

 كيلوا دوظتلاَ انو ونوُمِليسُمْلناَأَو ظ

 (ه)ابطحمَتَهَجِل أوناَكَف َنوطِسَفْلآ مو (ولاَدَسَرأَوَرَك

 هناك ةن نطقت ِهََيفَساَلَوَس رطل َلعاومفَتْسَ ولَأَو

 هاو ََعصابَدَعكْدَم يَ بؤ نع َضرَعينَمَو هب
 1 أ دبع ماقالت ولا دح 2 أَم أوْعَدَ الَهِهَنِل 1َِبَسَمْل

 لرش لو قر أوال ام لف (()ا دب يلع نونو و داك هوعَد

 يِإْلَق )ل اَدَس الناسك شينكو

 الجل اًدحتلم- هنود نمدِجَأ نو دحأ هلام فريحنا

 ٌمَئَهَجراَضْل نإ ملوُسَرو هللا ص حين َمَوِهَلَسِرَوهَلأَم
 َنومْلَحَيَسف َنوُدَعْوباَمْأوََرَدَوَح 9 ادبأ اهيِفَننَح

 بيرك ى رد َنِْلق اكي) اد 40 اه َدعَّقَأو اًرِصاَنٌفَعْضَنَم

 اَلَمِسِيَحْلمِيدَع © اًدَمأ قرم ُلَعَجأ انور َعَوماَي

 هنو ل وسر نم ضأن مال[ أد وِنَع لَعْرِهظب
 أوغلبأ دق نمل )در ِِفَلَحنِسَو هيدي نب م كْلَسي اوعدأ مالو ٠١": :ىلاعت لاق اذهو 0 سل جسم هلو يعرب ل أوان نَم ىلع ُةرِهظُيو هيضمُيو هرصني نأ الإ

 مر عع ء- عمو سل هوذا امل هنيَم هللا ل لاق
 (©2) أودعت لكىَصَحَأو ميدل اَميطاَحَأَو مجرِتلَسِر امنا ب :هب ءاجام اويل ا 0
 نال هيلع لكوتأو هل كيرشال هدحو 4يّبَر اوُعْذَأ

 ينإ نقط :؟١ «ًادحأ هب كرفأالوإ

 رع هللا ىلإ كلذ يف عجرملا لب مكتياوغالو مكتياده يف ًاتيش رمألا نم يل سيلو «يلإ ىحوُي مكلثم ٌرشب انأ امْنِإ «ًادشرالو. ارض مكل كلزأال

 ريصنال «ًادحتلم هنود نم دجأ نلو ّدحأ هللا نم ينَريجُي نل ينإ لل : ؟؟ :هتيصع ول هللا نم ّدحأ هريجُيال هنأ هسفن نع ربخأ م لجو

 ةلوسرو هللا ٍصعي نمو هتالاسرو هللا نمل لع اهءادأ بجوأ يتلا ةلاسرلا يغالبإ الإ يِنصّلخُيو هنم ينيجنيال غالب الإ ؟7 ًاجلمالو

 اذإ ىتحإط :؟ 4 ًادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران كلذ ىلع ءازج هلف كلذ دعب ٍصعي ْنَمف هللا ةلاسر مكغتبأ انأ (أدبأ اهيف نيدلاخ متهج ران هل نإ
 نوملعيسف «ةمايقلا موي نودعويام سنإلاو ّنحلا نم نوكرشملا ءالؤه ىأر اذإ ؟4ًأددع لقأو ًارصان ٌفعضأ نَم نوملعيسف نوُدعوُيام اْوَأَر

 يرذأ نإ لقط : "0 هللا دونجم نم ًادَدَع لقأ مهو ةيلكلاب مه رصانال نوكرشملا لب :يأ ؟نوكرشملا مأ نونمؤملا مه ًارصان فعضأ نم ٍذِيموي
 هبيغ ىلع ٌرهظْيالف بيغلا ملاعإ» 5 ديعب مأ اهثقو ٌبيرقأ يردأالو ةعاسلا تقوب ملعأال ين «ًأدمأ يّبر هل لعجي مأ نوُدَعوتام ٌبيرقأ

 نمو هيدي نيب نم ُكّْلْسَي هنإفإ» [هتّربن ىلع الاد كلذ نوكيل «هبيغ ىلع ءاشي نم علطُيف :يأ] 4لوسر نم ىّضترا نمالإإ : في «ًادحأ

 هتكئالع هلسر ظفحيل «مهّبر ٍثالاسر اوغلبأ دق ْنأ ملعيلإ» :7/ هللا رمأ نم هنوظفحي ةكئالملا نم تابقعم ٍدايزمب ٌهّصي ًأَدَصَر هفلخ
 وهف] « ,يأأددع ءيش لك ىّصحأو مويدل امب طاحأوإ» :اذه دعب ىلاعت لاق اذهلو ءيحول ١ نم مهيلإ هلّرتُيام ظفحيو «هتالاسر ءادأ نم اوُتكمتيل

 .[ءيش لكل ظفاحلا ملاعلا طيحلا يصخما هناحبس

 ايندلا ءامسلا نم دعاقملا تذحتا دق هُم دمحم ةثعب لبق نيطاينثلا تناكف «رهاظ هلل نيد وأ ّيبن ضرألا يف نوكي نأ الإ سرح ءامسلا نكت مل :ّيّدَسلا لاق ام «ملاعلا بارخ كلذ -
 ./ 47١/4 ج ريثك نبا/ .اوُمِجُر ًالوسر ًايبن هع دمحم هللا ثعب اًملف ءرمأ نم ءامسلا يف ثدحيام نوعمتسي



 ؟ ا از

0 
 ايلف هم ضف ٍهئِضِنا) اليقالإَللاَو (يلزهَرمْلا مَ

 لَو َكََع قلْتَسْاَنِإ() التر نافل ئَرَوِهَبَع درو (07)
 ِفَكَلَذِإ 3 لِقْموَفَأَو اَكمْوُدَسأَه لّبَاَدَتْساَنِإ0اَيقَ

 (80اليِب دي لَتب كيرمنآركداَم9 وطاعبس املأ
 ريض ل كو هَدِجاَةوهاَلاَمَلِإََل بِكْ ٍقِرْشْلْأبَر

 ب كلأَو فَردو ([) الج ارْجَحمُهرْجْهَأَوَنوضإَمْلَع
 0 اَميِحَوأل اَكَنَأآنيدَدِإ () اليَرفَلهَمَوَمَكلا لو

 ةيلاةشألا كتب0 هير

 مهَسالوْسَر بلس إ )الهيكل :

 نزل ث زعمت ازال ثمر اذ 4ك
 جيدي دكت وقنك كنك () ياخ هدأ

 هللا ل انا وا

 8 6 تلا 0

 5 12- لتتللؤوش ر

 لّمرْلا ةروس ريسفت
 ىّلص هلوسر لاعت رمأب 4 ليم هايإل ١:

 وهو «لّمّرَتلا كرتي نأ ملسو هلآو هيلع هللا

 لجو ّرع ِهّبرل مايقلا ىلإ ضبنيو ليللاب يطغتلا
 لياقلا هنم ىنتسا] 4ًاليلق الإ ليلا مقل :؟
 :7 :[ىلاعت لاقف كلذ حضو مث «نديبلا ةحارل

 لدب :هفصن 4ًاليلق هم صقنا وأ ُةَفصنإ»
 ةدايزب ليللا فصن موقت نأ كانرمأ ؛ليللا نم

 كلذ يف كيلع َجّرححال ليلق ناصقن وأ ةليلق
 لهت .ىلع هأرقا «ًاليترت نآرقلا ,لتروإ» :4

 ىور .هرّبدتو نارقلا مهف ىلع انوع نوكي نإ
 ةملس ّمأ نع يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا

 هيلع هللا ىّلِص هللا لوسر ةءارق نع ُتلعُم اهّنأ
 ةيآ ةيآ ةئءارق عطقُي ناك :تلاقف مّلسو هلآو
 لمعلا «ًاليقث ًالوق كيلع يقلُئَس انإط :ه

 ىوز ا؟ «هتمظع نم هلوزن تقو ليقثو «هب
 ناك نإ» :تلاق ةشئاع نع دمحأ مامالا

 هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ىلإ ىَحوُي
 اهمارجب برضتف هستلحار ىلع وهو مّلسو
 ليللا ةئشان ذا :5 قنعلا نطاب :نارجلا

 وه ليللا مايق ْنِإ (ًاليق ٌموقأو ائطَو ٌدشأ يه

 لع عمجأو «ناسللاو بلقلا نيب ًةَأطاوم ّدشأ

 ًائطَو ٌدشأ يهو» :ىلاعت لاق اذهلو «ةوالتلا

 ةءارقلا ءادأ يف .رطاخلل عمجأ (ًاليق ٌمرقأو
 الوُعْمَمْم دعو ناك ديرطم :ةةاَمّسل )ايش َنرَلوْل جاسر حس سس ل جا يلا

 رح ى 00 م6
 اليبَّس هير كإنفتا ءاَسنمَف ةركت 0 ْن

 ًُ هارد ُْ

 :ا/ شاعملا تقو هّنأل راهنلا مايق نم اهمهفتو
 ًاغارف ًاليوط ًاحبس راسها يف كل نإ

 مسا رك ذاوإ# :4 ًابأقتمو َةيغُبَو ًاليوط

 ًاليقتت هيلإ لتبتوإ» هركذ نم رثكأ كبر 5
 نم ٌتغرف اذإ هتدابعل غرفتو هيلإ عطقناو

 ةذحتاف وه الإ هلإال برغملاو قرشملا ٌبرإ» :9 هتدابعو هتعاط يف «ٌبصناف ٌتغرف اذإفإ» :ىلاعت لاق 5 ,كرومأ نم هيلإ جاتحتامو كلاغشأ

 نولوقيام ىلع ٌريصاوإ» : ٠ اليكو هذختاف لكوتلاب ُةْدرفَأف ةدابعلاب هتدرفأ امو ءوه الإ هلإال براغملاو قراشملا يف فرصتملا كلاملا وه «(ًاليكو

 :رافكلا ًادّدهتم ىلاعت لاق مث .هيف ٌباتِعال يذلا :ليمجلا رجهلاو .هموق ءاهفس نم هبذك نم ىلع ربصلاب ىلاعت ةرمأي «اليمج ًارجه مهرجهاو

 يجو دويل يمر لاكن ايدل نإ : ١ 5 ًاديور مهلهمو نيفرتملا نيبذكملاو ينعد 4ًليلق مِهلّهمو ٍةمعتلا يلوأ نيبّدكملاو يلرذوإ» : ١

 4 لابخلاو ضرألا فجرت ةويإ» ١: 4 أمأ ًاباذعوإ جرغالو لخديالف قلحلا يف بشني (ِةّصُغ اذ ًاماَعَطوإل *١: ةمرطضملا ريعسلا يهو
 لوقي مث .بهذ الإ ءيش اهنم ىقييالف ًافسن فستت اهّنإ م : امص ٌةراجح تناك امدعب لمرلا نابثكك ريصت 4اليهم ًابيثك لابحلا ٍتناكوإل لزلزت
 ُنوعرف ىصعفإل : 15 «ًالوسر نوعرف ىلإ انلسرأ م9» مكلامعأب «مكيلع ًادهاش ًالوسر مكيلإ اناسرأ انإ» ١6 :رافكلا ًابطاخم ىلاعت

 لاكن هلل هللا ُهَدحافإ» :ىلاعت لاق ا ءنوعرف باصأام مكبيصُيف لوسرلا اذه اوبذكت نأ متنأ اوُرَدحاَف ًاديدش كًاليبَو ًاذخأ ُةاندخأف ٌلوسرلا

 :18 ؟مترفك نإ مظغلا عزفلا اذه نم ّنامأ مكل لصحي فيك 4أيش َنادْلولا لعجي ًاموي مثرفك نإ نوُقتَت فيكفإ» : ٠١١ 4ىلوألاو ةرخآلا
 بابلألا وو اهب ركذتي ةروسلا هذه «ةركذت هذه نإ : ١8 ةلاحمال اعقاو 4ًالوُعفم هدغَو ناك هلوه ٍةَّدْشَو هيبسسب هدب ٌرطفنم ءامسلاو»

 .[هاضر ىلإ ًاقيرط كلس ةتياده هللا َءاش نمف «ًاليبس هب هبر ىلإ ّدحلا ءاش نمفإ»

 فرح تل :نكلو «فرح 4ملاإل كوقأل ءاهاثمأ رشعب ةنسحلاو :ةنسح هب هلف هللا باتك نم ًافرح أرق ْنَم) :لوقي لَم هللا لوسر ٌثعمس :لاق دوعسم نب هللا دبع نع :ةيالا

 ./458/8ج لوصألا عماج/ حيحص ثيدح وهو يذمرتلا هاور «فرح ءممو «فرح مالو



 نم ىندأ موقت كنأ م ل كلير نإ ديل
 نيذلا نم ٌةفئاطو هئلُثو هَفْضنو ليآلا يش

 هلك كلذو ءاذكه ةراتو اذكه ةرات « كعم

 ىلع نوردقتال نكلو ءمكنم دصق ريغ نم
 قشي هّنأل ليللا مايق نم هب مرمأ ىلع ةبظاومل
 ليللا ٌرّدقُي هللاوإو :ىلاعت لاق اذهو ؛مكيلع

 نم اذه لخأي ٌةراتو نالدتعي ٌةرات «راهتلاو

 4ةرّصخت : 5 ْنل نأ ملط ءاذه نم اذهو اذه

 َرّسيتام اوُوَرْفاَق مكيلع ُهَبجوُأ يذلا ضرفلا
 :يأ ءتقوب ديدحت ريغ نم 4ٍنارسقلا َنِم
 نع رّبعو ٌرْسيتام لسيللا نم اوُموق نكلو
 رهجتالو» :ىلاعت لاق م «ةءارقلاب ةالصلا

 ن وكيس نأ َمِلَعط .كنتءارقب «كتالصب

 ضرألا يف نوبرضي نورخآو ىضرم مكدم
 يف نولتاقُي نورخآو هللا لضف نم نوغتبي

 ةَمألا هذه نم نوكيس نأ ملع هللا ليس

 ىضرم نم ليالا مايق كرت يف راذعأ وُوَذ

 ءرجاتملاو بساكملا يف هللا لضف نم نوغتبي

 انا ةك هدم منكلؤوب
 فس مس سس قوة َفضِيَو هم علو ل م - 7

 ةفياطومئلت 7 7 لقلت َقَدَأ موقت كَنأدلْعي #0

 بانهم لنوع 25 هوس
 ضد كنون وكيس نأ نأمِلَعِن أع لن ورديامأ وتاكل
 و 7-5 7 206 ا ع ص هس وس لس

 نورَحا و هلأ لصف مبوب ضال أفَنوبرصَيَ ورح

 أوثاو ملص وسو ةنصَرياَمأ ومع هَّطل بم يفتت
 واو يه هع د رش رع و رع سمر سس

 ودجر ينال اومهنأَموَسَحاَص اضع هَل
 اس للا يصل

 7 محيروفَع همكم أ ورفغتس وأجمع و ارحوه ِهللادنِع
1 
 ع 00-7

١ 

 ماا
 ام

 زكتلا رش
 مطر ايئشرلا لاول

 © رملة دكت كرو( ف زرت( يلا يع 6 1

 () ريض َكَبَرَو ( كتم شالو رجم اورو هللا ليبس يف وزغلا يف نيلوُعشم نيرخاو

 261 28 ريت امب اوُموق «هنم ٌرشسيتام اوُوَرْفاَقِد
 َنرْفكْلا 1ع( ٌرعموؤيَم ريكا لفرد اوميتأ «ةالصصلا اوُميقأوإ .هنم مكيلع

 يمل يع ْتْلَعَجَم الاد حو 70 نَموِفَرَذ ه0 «ةاكرلا اوتار مكياع ةبجاولا مكتالص

 ًاضْرَق هللا اوُصرْقأو مكيلع ةضورفملا
 14100 8 4 رك مس سس 32 20

 مطب ادهم اوه نيبو دود يزاجي هللا نإف «تاقدصلا نم : ينعي انس

 موس رع ره 7 00 2 قا : عت لاق اك هىرفوأو ازا نسحأ كلذ ىلع
 () اًووْعَص مقهراس 40 © دنع نكس © د أَن منو هللا ”ضرُفُي يذلا اذ نم اما” 8 هاد 00

 هالو وئام ؟:4ةريثك ًافاعضأ هل ٌهَفِعاضُيَف

 ًاريخ وه هللا دنع ُةوُدَت ريخ نم مكيسفنأل

 هرافغتسا نم اورثكأ للا اوٌرِفَغتساوإل .ايندلا يف مكسفنأل هوُمتيقبأ ام ٌريخ وهو لصاح مكل وهف مكيديأ نيب ُهوُمّدقتام عيمج 4أرجأ مظعأو

 .«محر ٌروُفَ هللا نإ
 رثدملا ةروس ريسفت

 ةفطالم اذه ىلاعت هلوقو] .عباتتو يحولا يم مث «يحولا ٍةرتف دعب 4َّقّلَح يذلا كبر ممساي أرقاإط دعب تلزن تايآلا هذه ردم اهيأايط ١:
 رغ 4( ِذنأف مق : 7 بايثلاب ىشغت يذلا :رثدملاو [ىلاعت هّير نم ةفطالملاو نيَّللاب رعشتسيل «هلاحب هادان ْذِإ بيبحلا ىلإ ميركلا نم باطخلا يف

 ءحلصأف كلمع (رهطف كيايثوإ» : < مظع 4زبكف كّيروإ : ا" ةّوبنلا لّوألاب لصح ا لاسرالا لصح اذببو «َسانلا رذنأو مزعلا قاس نع

 :ا/ اهنم رثكأ سمتلت ةّيطعلا ٍطعئال «زثكتست نئمتالوإ» :5 كرتاف ةيصعملا رجه َرْجّرلاوإل :© بونذلا نم رهطت يذلا :بايثلا يقنو
 ديدش «ريسع موي ٍذِيموي َكِلِذفإ» :8 روّصلا (روُقاتلا يف َرِقن اذإفإل :8 لجو رع كّبر هجول مهاذأ ىلع كربص لعجا «ٌربصاَف كّبرلوإ

 ايندلا معنب هيلع هللا معنأ يذلا رفاكلا ىلاعت دعوتي (أديجَو تقلخ نمو يذل : ١١ مهيلع ليس ريغ «ِرِسَي ريغ نيرفاكلا ىلعإ» : ٠

 ًاعساو 4ًادوُدْمَم ًالام هل ٌتلعجوإ : ١ 7 ىلاعت هللا هقزر مث دلوالو هل لامال هدحو همأ نطب نم جرخأ «ًاديحوإطو دولاب اهلباقو اهب رفكف

 ف :يأ) «ديزأ نأ عمطي مثل : 6١ه لاملا فوُنص نم هتننكم 4أديهق هل تذُهَموإل : ١4 هدنع ًاروُصُح 4أدوُهش نيبو : "١ اريك

 نمو ديلولاوهو] .ًافيرخ نيعبس ران نم ًالبج دعصي ًادوُعَص ُهَقِه رأس : /١١ هرفكب دناعم «ًادينغ انتايآل ناك هنإ الك ١5: ؟[ةرخآلا

 .[رفكلا ىلع هلكاش
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 الك( ركل لهموم كي و ءأّسل نم

 :1دإ حبصلاَو لرب ذلكَ لمعلا ىَدَحِحلاََتِإ (!َرمص

 اكيإأنمَيِلادمَوَبكِكلوْأَسَ َنقْيَتْسَيل اورفك نين

 ةراقوإ نارقلا يف «ركف هنإإ : 14

 9 :51 هيلع اعد رق نيك لق م)
 َرَسَبَو سبع مثإل :؟؟ ةرظنلا داعأ َرظن

 رتذأ مث» 5 حاكو ةمنمع نيب ضسق

 ةلإ اذه ْنِإ لانو :5 . نارقلل داسيقنالا

 وق لإ اذه نإ وه :لاق اذهو هريغ
 ةريغملا نب ,ب ديلولا وه [اذه لئاقو] «ركبلا

 «َرَقَس هلطَأَس : "5 شيرق ءاسؤر دحأ

 ؟4«رقسام كاردأاموإل :* اييف هرمغاس

 :ىلاعت هلوقب كلذ َرَّسف مث اهرمأل ٌليوهع اذه
 مث مهموحل لكات «رذتالو يقبتالاف

 :؟8 نوتوميال كلذ يف مهو «كلذ ريغ لدبت
 هحآل نم «ةرّيغم] دلجلل «ريشبلل ةحاولإ»
 نب 4(َرَشَع ةعست اهيلعإو در [هريغ اذإ

 مهُقلُح ظيلغ مهُقَلَح مظع «قينابزلا ىمدقلا
 اهناّر «راَتلا باحصأ اناعجاموإب ١

 ءادادش ًاظالغ ةينابز «ةككئالم الإ
 «ةكئالم الإ ٍراثلا باحصأ اناعجاموإ
 نوّبلاغُيالو نوُمَواقَيال قلحلا يديدش

 «اورفك نيذلل ٌةسف لإ ٍمِهتَدِع انلعجاموإ»

 ام ًارابتخا رشع ةعست مهن مهعّدع انركذ امّنإ

 ل1 للكل ككتبا# © رسل امنت ركل

 نويت 7 يف( نينا 69 6 هير ْتبكاَمبيع

 توكلوا (رَرََس فك كح1س م َنيمِرجْمْلاِن عا

 «تابتكلا اووأ نيذلا َنِيَتْسِيلل ؛ساشلل يو اسَو) َنيكَسِمْل ا مهطن َكنَولَو ان ماو (©) نيِلَصَمْل
 قطن هّنإف ؛قحلا ٌلوسرلا اذه نأ نوملعي 0
 نيذلا 5ا5زيوإل بتكلا نم مييديأبام ةقباطمب 7 نقيل اق يح (©) نيل وب رَكْناكَو ( َنيِضِلَ

 قدص نم نودهشيامب مهناميإ ىلإ «أناعإ اوُنما

 نيذلا باتريالوإ ص دمحم مهّيبن رابخإ
 اذه ركذ يف ةمكحلاام :نولوقي «الثم اذهب هللا ١ دارأ اذام نوُرفاكلاو9» «نيقفانملا نم #ضرم مهولق يف نيذلا وقيل نونمؤملاو باتكلا اوثوأ

 يوه الإ َكّير دونُج ملعياموإ» «,ةغمادلا ةَجيحلاو ةغلابلا ةمكحلا هلو «ءاشي نم يدبمو ُءاشي نَم هللا ٌليضُي كلذكإلا :ىلاعت هللا لاق ؟انهه

 :" 4 ىَلو «َربدأ ذإ ليللاوإل :" «رمقلاو ًالك» :#"* [عرشبلل ةظِع يهز تفصو يتلا راثلا «رشبلل ىركذ ّآلإ ّيهاموإ» مهنرثكل
 نأ مكنم ًءاش نَمِلل ضي [راتلا ينعي] «رشبلل ًارينإ يحل راثلا ينعي ؛ماظملا (ريكلا ىدحإل اهنإ» :"ه قرشأ «َرفسأ اذإ حبصلاو»
 ٌالإإ» :"9 ةمايقلا موي اهلمعب ةقلعتم 4ةنيِهَر ب تَبَسك امب سفن لك» :"م اهّدري وأ يدتبمو ةراذنلا لبقتي نأ ءاش نمل «رخأتي وأ مّدقتي
 ؟م«برَقَس يف مككلسامإل : 4” :مهل نيلئاق «نيمرجما نعإل ١ تافُرُعلا يف مهو «نوُلَءاستي ٍتاَنج ينإف : 4 مهّنإف «نيملا باحصأ
 «نيضئاخلا عم ضوختن اًنكوإ : 68 هقلخ ىلإ اًنسحأالو انّير اندبعام «نيكسملا مهطن كن لوإ» : 5 «نيْلَصملا َنِم كن مل اولاقإل : 12

 :ىلاعت هلوقك «توملا ينعي «نيِقيلا اناتأ ىتحإ» :417 :نيّدلا مويب بّذكن انكوإ) : 4 5 هعم انيوغ واغ ىّوغ املك :يأ «ملعنال ايف مّلكتن

 .تام نيح هير نمي نيقيلا هاج دقف  نوعظم نب نافع ينعي وه امد :هّيقَع هللا لوسر لاق «4نيقيلا كيب تح َكّبر دبعاوط

 ملعأ لج مكتمام لوف :ةرغما لاقف باع هتاع] لهج ابأ كلذ غلف هل قر هلأكف «نآرقا هيلع أرق هم بنا ىلإ ءاج ةرغلل نب ديول نأ ريرج نبا ىور 146-99. :يآلا ٠
 :لهج وبأ لاق !!ىعُيامو ولعيل هّنإو ءهعحتام مطحيل هنإو «ةوالحل هلوقي يذلا هلوقل نإ هللاو !اذه نم ًائيش هلوقي يذلا هبشيام هللاو نجلا راعشأبالو هديصقبالو هزجرب ملعأالو ينم راعشألاب

 .# رشع ةعست اهيلع - غلب ىتح  ًاديحو ٌتقلخ ْنمو ينْرَذل :تلزتف «هريغ نع ٌهرثؤي رحم لإ اذه ْنِإ : :لاق ركف اًملف هيف ركفأ ىتح ينعد :لاقف هيف لوقت ىتح كموق ىضريال هللاو

 ./4 43/5ج راصتخاب - ريثك نبا/

 0س



 نَم «نيعفاشلا ٌةعافش مهعفنت امفإل
 ةمايقلا موي هعفنتال تافصلا هذبب افصتم ناك

 ٍةَرِكْذّتلا نع مهلامفط :49 عفاش ةعافش
 نيذلا ةرفكلا ءالؤهل امف :يأ ؟4نيضرْغُم
 ؟نييضرعم هب مهركذتو هيلإ مهوُعدتام َكْلَبِق
 :ه١ 4ةَرِفيتْسُم ٌرمُح ٌدمح مهنأكإ : 6و

 نع مهرافن يف مهّنأك «ِةرّوْسُق نم ترد
 شحولا رمح نم رمح هنع مهضارعإو َّ حلا
 :65 دسأ نم اهدايص ديرُي نمت ترف اذإ

 ًافُحُص ىَنْؤُي نأ مهنم ءىرما لك ُديرُي لبو
 ءالؤه نم دحاو لك ديري لب (ةرّشنُم
 ىلع هللا هلزنأ © ٌباتك هيلع َلَرُي نأ نيكرشملا

 الكإ 0 ٍمّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 مدع مهّدسفأ امن «ةرخآلا َنوُقاخيال لب

 نإ الكإ : 64 اهعوقوب مهيذكتو اهب مهنامإ

 ْنَمْف» : هه ةركذت نارقلا نأ اح 4ةركذت

 :ه5 مب ظعتا :يأ] 4ةَركذ ءاش

 هلوقك هللا ًءاشي نأ لإ نورك ٌذَيامو»

 وهب شلل ًءاشي نأ الإ ! نوؤاشتاموإ» :ىلاعت

 هنم فاَحُي نأ ّلهأ وه «ىّوقتلا لهأ

 نَم ٌبنذ ٌرفغي نأ لهأ وهو 4ةرضغملا لهأو»
 لوسر نأ :دمحأ مامإلا ىور .بانأو ةيلإ بات
 ةيآلا هذه أرق مّلسو هلاو هيلع هللا ىلص هلل
 ؛ىقثأ نأ لهأ انأ مكبر لاق» :لاقو

 يعم َلعجي نأ ىَقتا نمف لإ يعم ُلَعِجيالَف
 يذمرتلا هاورو ««ُهل ٌرفغأ نأ ًالهأ ناك ا
 .هجام نباو

 ةمايقلا ةروس ريسفت
 هيلع مسقّما نإ ! ؛#ةمايقلا مويب مقاله ١

 ثععب مدع نم دابعلا نم ةلهملا همعزيام ىلع درلاو داما تابثإ وه انهه هيلع مسقملاو «يفنلا ديكأتل مسقلا لبق (الب) ناينالا زاج ًايفتنم ناك اذإ

 ؟يلكأب ٌثدرأام ؟يتملكب ُتدرأام :ةَسفن مولي نمّؤملا «ةماوللا ٍسفئلاب مِسفأالو» ؟ 4ةمايقلا موّيِب ُمِم

 ةداعإ ىلع ردقنال اّنأ عرفاكلا] ٌنظيْأ ؟4ةَماظِع عمجن نل نأ ُناسنإلا ُبَسْحَي

 َرجَفيل ُناسنإلا ُديِرُي لبإ : :8 ناك امم ديزأ هانعبل نعش ولو اهعمجلا ةحلاص انتردق نا ٍيوَسُن نأ ىلع نيرداق ىلبإل : 4 ؟ةمايقلا موي هماظع

 ٌداعبتسا هلاؤسو ؟©ةمايقلا ُم موي ْناّيَأ لأسيإ : :5 باسحلا مويب بّذكُي وهو هسأر ًابكار همامأ يبضمي «ةمايقلا يدي نيب قحلاب رفكلا وه #هَمامأ

 اوك (ٌرَمقلاو سمشلا عمجوإل : 9 ُهُؤْوَص بهذ 4ِرمَقلا فسخوإ» : م. ةمايقلا موي لاوهأ ةّدش نم يرَصِبلا قري اذإفإ :ا/ ةمايقلا عوقول

 ىلإإ : ١ راثلا نيب ًاجلمال يَرْرَوالط ةاجنال 4الكإل : ١ ةمايقلا لاوهأ نياع اذإ ؟أجلملا نيأ ؟4ٌرمْلا نيأ ٍذيموي ناسنإلا لوقيإل : ٠١

 اهريبكو اهريغصو اهثيدحو اهميدق هلامعأ ُرَبخُي يرخأو مدقامب ديوي ناسنلا أَيِ لح : ىلاعت لاق مث ريصملاو عجرملا يرقتسملا ٍذيَموي كي

 هب كّرحتالإ : ١5 ركنأو َرذتعا ولو 4ُةَريِذاَعَم ىَقلأ ولو» : :هلعفامب ملاع هسفن ىلع ٌديبش «ةريصب هيسفن ىلع ناسنإلا لبا : ١

 ين 4ةعمج انيلع نإ : ١1 ةْيْحَو كيلإ ىّضقُي نأ لبق نم نارقلاب لجعتالوإ» :ىلاعت لاق ا؟ [كيلإ هئاحيإ دعب] نارقلاب كوب َلجْعتِل ِكَناَسِ

 دعب (ُهَئايَب انيلع نإ مثل : ١١ َكأرقأ ام هتءارق «هّنارق غبتافإ ىلاعت هللا نع ُكَلْلا كيلع ُمالت 4ةانأرق اذإفإ» 1١8: هأرقت نأ 4ُةَنآَرقوإ» كردص

 مِسقَأالإ» :ىلاعت لاق اذهلو .داسجألا

 ٌبَسْحَيأل و [ةهسفن بتتاعيام يضمي رجافلاو] ؟ ؟يبسفن ثيدعتب ٌتدرأام

 .هانعم كمهلُتو كل ُهْنيُِت هظفح

 دنع تنك

 َنيِضرَعُمَ كتل نع اَه ب نيون ُةَعفَسمهَمَلاَم

 يمتع ةَروسف مترف اير (07) رف رمح مها

 َنْواَححياَل لبا ٌةَرّشَنُم افحص قو دنأ مهم يِرْمأ 5

 6ث هس رك هناَلَك ) ةرْجألا

 60 ورفغلا ل خأَو رتل اٌلْهأَوه هَساََميَنأ لَ 2
 1 ميقا روش

 حكرا قرا هلو ١
 ْبَسْأ ومولاي ميفأآل() آو يعش أل

 لبا نبى وف نألعيردَق ل( (رماظعَعَمج نأ ضإلا

 0 ا

 يسون ندا لوفي( ِوْرَصْلاَو سعت (ورمفلا َفَسَحَم
 5 5 6 متلو موي كير لإ( دوو “ل الك ((ي) عَلَىَ

 َقَلَأَولو و ةريصب- هيف لع نجلا لب () رومي مو
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 هضم هوجو 1 ةرخآأل |نور دي «ر(() لجل نويحك لال

 0 نظن( ةريابزيمؤمةوجمو ل هرطاامتدَدِإ

 تلو فارع هنأ طَو()) قار نمَليقوولف اريل تحلب
 َلصالَقَدصَف 3 ٌفاَسَْلاِذ موي كيل( قاما قال 01

 كل لَو نت هبت لوس ©

 © كش ةريدنضِإلاَبَسح كرة َككَلَو لو

 هنو وس َوَمهقلَعَدَك م قييم كَ
 0-0 هنأ كعرركي كك سا َىَللاَوَم وكلا

 كاكا كفالات لالا ذر
 ةهيزلاقزلاوللادمإ

 © اودع كي كير دانييل ل
 كيس ٌهتلعِجَف هيلتلت أَدحَف هيلي حاَسَمَأَ ِةَلعُت نمنح نال ااَمَقَلَحاَتِ 9

 49 )كومار ية

 000 مَيرْفكُلِل اَنْدَمَعَآَتِ

 6) ارواح اهْجلَرِي ص كري تورو
 هاله

 ٠ ةَلِجاَعلا نوّبجت لب ًالكإل ١؟:
 ىلع مهلمحي امّنإ «ةرخآلا نوُرَّدذتوإ»
 ىلص هللا لوسر ةفلاختو ةمايقلا مويب بيذكتلا

 ايندلا ىلإ مهتمه امن ملسو هلاو هيلع هللا

 «ةرخآلا نع نوُلِغاشتم نوهال مهو (ٌةلجاعلا

 :(ةٌريطان ٍذيَموي هوجو :7”" :ىلاعت لاق مث

 اهبر ىلإإ» :** ةرورسم ةقرشم ةيهب ةنسح
 يف يراخبلا هاور م ءانايت هارت #ةرظان

 «أنايع مكبر نوركس مكنإ» :هحيحص 4 7:

 موي رافكلا هوجو 4ةريساب ٍِيَموي ٌةوجيٌووإط
 اهب لعفُي ْنأ نظن :؟© ةحلاك ةمايقلا
 اهنأل ةيهاد اهب َّلَعْفُي نأ نقيتست «ةرقاف

 ِتْعَلِب اذإ الكل : 5" ٌراقلا ٌلخدعس
 جورلا تغلبو راضتحالا ةلاح 4َيَقاَرَتلا

 ْنَم ليِقوو» :؟1/ قتاعلاو رحنلا ةرغث نيبام
 هنأ َنَظوإ» :18 فاش بيبط نم ؟4قار
 ِتفَلاو» : ؟8 ([ايندلا قارف :يأ] «(قاَرِفلا

 موي لوأو ايندلا نم موي رخآ قاّسلاب ٌقاَّسلا

 نما الإ ةّدشلاب ٌةَّدشلا يِقتلتف «ةرخآلا نم

 هللا همحر ٠": «(ُقاَسَا ٍذِيَموي كبر ىلإإ
 «ىلصالو َقَدَصالِفإل :"9 باملاو عجرملا

  0نع ٌرابخإ اذه «ىلوتو َبَّذك ْنكلوإ

 حلل ًايذكم ايندلا يف ناك يذلا رفاكلا

 ًانالذج 4 ىطمعي ؛ هلهأ ىلإ بهذ 3 و

 لاتخي ءلمعالو هل ةمهال ًانالسك ًارطب ًارشأ
 :"“ه *4ىلؤأف كَل ىلْؤأ ل راخبتيو

 نم ٌديعَوو ٌديدبع اذه (ىلؤأف كل ىلْؤأ مثل
 يشم يف رتخبتلا هب رفاكلل ىلاعت هلا 3":

 ينعي ؟4َىدُس َكَرتُي نأ ُلاسنإلا ُبَسْحَيأل
 همأ محر يف 4ةقلع ناك مث :!" نيِهَم ءام نم ةفطن ناسنالا ناك اَمُأ ؟4ىَتمُي فم نم ةفطن كي ملأ» :"1/ !؟ىّبُيالو رمؤيالو ,ثعبيال
 رِداقبإ قلخلا اذه أشنأ يذلا اذه «كلذ سيلأ# : ٠ «ىتنألاو ٌركذلا ٍنيجوزلا هنم لعجفإ» يلا رخآ ًاقلخ راصف «ىّوسف َقّلخفإب

 | .«هيلع نوهأ وهو [ىَلب َمهَللا] 4 ىتوملا ّيِبحُي نأ ىلع
 ناسنإلا ةروس ريسفت

 كلذ نّيب مث ركذُي ًائيش نكي مل ْنَأ دعب هدجوأ هنأ ناسنإلا نع ىلاعت ربخُي ؟4ًاروك ذم ًائيش نكي مل رْهَّدلا ّنِم نيح ٍناسنالا ىلع ىَنأ له : ١
 لاح ىلإ ٍلاحو «روط ىلإ ٍروط نم لقتتي مث «ةأرملا ءامو لجرلا ءام نم طالخأ 4 جاشمأ ٍةفطن نم َناسنإلا انقلخ انإإل : ؟ :هلالج لج لاقف

 ةاتيذه انإإ» :# ةيصعملاو ةعاطلا نم امهب نكمتي ًارصبو اعمس هل انلعج 4ًاريصب ًاعيمس هانلعجفإ» هربتخن «هيلتبنإ [ًاناسنإ حبصُي نأ ىلإ]

 ران يف ًريِعَسو ًالالغأو ليمالس نيرفاكلل اندم عأ انإ)و : ؛ ًايقش ًاروفك اًموإط ًاديعس «أركاش امم هب ةانرصبو ًةانحضوو هاني «ليبسلا

 ءايقشألا ءالؤمل ٌةَّدعَأام ءىلاعت ركذ الو ««نوُرَجْسُي راثلا يف مث مهلا يف .نوبحسُي ليمالّسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذإإ» :ىلاعت لاق اك :مّتهج

 كلذ ىلإ فاضي ام عم ةبّيطلا ةحئارلاو ديربتلا نم هيف امم «ًاروُقاك اهجاَزِم ناك ٍسأك نم نوُبرشي راربألا نإ : :© :هدعب لاق ريعسلا نم

 . ةّنجلا يف ِةذاَذَللا نم

 ./457/4ج ريثك نبا/ .#ناسنإلا ىلع ىلأ لهو ؛ةدجسلا «ليزتت ملأ ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ناك ْهّيَم هللا لوسر نأ هحيحص يف ملسم ىور :ناسنإلا ةروس



 تالا 2 اموٌرجفُي هللا ُداَبِع اهب ٌبرشي ًانيعإل :5

 هو سس رس حر هذ و روعج ى ميو عك 7 ولا ل حس رت 0001 .

 فايل #0 امةورجشيولا د داَبِعاَهببرَساَنَيَع دابع نم نوبرقملا اهب برشي نيع وه روفاكلا

 ما اعمال و1 ار ل اهيف رف رصتي م اهورجفْيو هللا

 1 ا 1 يرلاريس 22 َنوُفوُيإ» امال يجو مبسلاجو
 «ًاريطتسم ُه رش ناك ًاموي نوفاخيو ٍرَدتلاب

 كرش هس مهلق 5 ريفا بعامْواَيَر نم فان يل لعف نم ميهلع هيجوأ ايف هللا نوُدَّبعتي

 96 هع 2 ورز هدد د دم ه ل تع اهنع مهابن يتلا تامرحملا نوكرتيو «تاعاطلا

 0 ُِش يذلا داعملا موي باسحلا ءوص نم ةفيخ

 وره ك رسب رجك ل البيت © 3 000
 ا نوُمِعطُيَو

 0020 هر و 000

 ٍةَئاَكميلَعْفاطيو 2 الين اَهفوْطُف تَلدَواَهذَكِظ معة امنإإل :5 «ًريسأو أوتيو انيكسمإ» للاعت هلل
 0 2 ِ ٍِ ل هاضرو هللا باوث ءاجر هللا هجول مكمعطن

 تاهو ايون 0غ تااق وضمت ٌبلطنال 4أ روكشالو ًءازج مكنم كيرئالإ»

 ٌصَس ابفانيع ا( اليمن 7 كيِضراَهجلَمَناكَسأَ(ََمَوَقْسم ٌنوُقَسمَو دع اننوركشتالو اهب اننوئياكُت ةازاح مكنم

 تل اسوبع اموي انّير نم فاحت انإإ» ١٠١: ساتلا
 سي وجد 2 دوب يس 3 2 000 00
 5 0 انمحري نأ َهَللا لعل اذه لعفن امّنِإ «اريرطمق

 0 0 0 رد نوح رول سا را هس هس نر ل تلح رطمقلا ءوبعلا مويلا يف هفطلب اناقلتيو
 ياش 0 واعي تيأو من تيأراذإو 05 00 ةَرطن مهاقلو ممويلا ١ كلذ َّش هللا ْمُهاقَرْقل

 2 و نك 0 ةرضن مهاقلو «هنم فاح ام مهنما 1 «ًرورسو
 ابارش اه مر ْمهَفَسَووصفنيدواَس اا ولحو قريتسإورضح :97 ببولق نأ ق

 سقس ل سب 22 2 7 ٍِ مهم رورو مههوججو

 نإ وكم كَفَعَس نو هاري َنكاَدَه نإ 0اروُهَط مهروص ببسب كاوُرَبَص امب مهازجوإل
 : 2 2 و زنم يأ ؛ًاريرحو ة ]ف مطونو مه 7 ًالزنم يأ ؛4ًاريرحو ةّنج اطعأ
 قارات ولا كرا تاوبشلا كرت ىلع اوُربَصامب ؛ًاديغر ًاشيعو ابحر

 ١: اليِصأو ركب كير مسأ رك ذأ و(ن) اروُعُصَوأ مشاء حهنم ىلعإل ةتجلا يف ايف نيدكتمإ» 9 2 02 2010 وح ةّئجلا يف «اييف نيئكتم# 7
 مصاو ةرحتب كير مسا رد ذاو ايل اروقدو لاجحلا تحت رّرَسلا ىلع 4ِكئارألا

 هال سيل «ًاريرهمزالو اس ايف نوريالإ
 ملَوم ْدْرَبالو جعزم رح مهدذنع 515

 ىلدتو هيلإ فطقلا اند ٌةاطاعت ىتم «ًاليلذت اهفوطُق تلذو» اهئاصغأ مييلإ ةبيرق 4اهّلالظ مهيلع ةيناكوإ ١8 : ٍةيناب مهيلع فاطُيوإ»

 ل 7 (ٍةَطِف نم اريِراَوقط 5 اريراوق تناك بارشلا باوكأو ٍةضِف نم يهو ماعطلا يناوأب مدخلا مهلع فوطي 4باوكأو ٍةَضِ
 اها ناك ًاسأك اهيف نوقسُيوإل : ١0 صقتنالو ديزتال مهتر ردق ىلع (أريدقت اهو ايندلا يف ل رظنال ا اذهو جاجرلا ءافص يف ٍةَِا

 ٌرمألا لدتعيل ؛ٌراح وهو ليبجنزلاب ةراتو ٌدراب وهو روفاكلاب جزت «اهجازم ناكإلل ًارمخ «أسأكإ» باوكأألا هذه يف راربألا نوقسُيو الين

 148 اهيرج ٍةَدِحو اليس ةمالسل كلذي تمس 4اايبسْلَس ىّمست د اهيف ًائيعإ» : لا [وِدّرِبو هتحئار بيطو هضايب يف روفاكلاك] «ًاروفاكإ»

 ةداسلا جئاوح ءاضق يف اورشتنا اذإ «أروثنم ًاَوَلْول مهتبسح مُهتيأر اذإإ» نورّيغتيال ةدحاو ةلاح ىلع «نودّلخُم ُناَدْلِو مييلع فوطيو#

 اهميعنو ةّنجلا كانه َتيَأر اذإ دمحماي (ًاريبك ًاكلمو أرعن تيأر مَ تأ اذإوإل : ٠١" روثنملا ٌولوللاك مهناولأ نس مههوجو ةحاّبَصو مهترثكب
 عيفر وهوا «سدنس هنمو ريرحلا اههف ةّنلا لهأ سابل «قريتسإو ٌرطخ ٍسدنس بايث : مهتلاعإب : ١١ ارهاب ًاناطلس 4ًاريبك ًاكلمو» اهتعسو

 ًابارش مهير مهاقسو# راربألا مهو 4َةّضِف نم ٌرواسأ اوُلْخوإ» ءرهاظلا ٍلياُم وهو ٌقيرب هيفام هنم قربتسإلاو «ندبلا ليات ناصمقلاك ريرحلا

 ًاناسحإو ًاهركت كلذ :مه لاقي «ًاروكشم مكيعس ناكو ًءازج مكل ناك اذه نإ : ؟ ؟ ةئيدرلا قالخألا رئاس نم مهنطاوب رهط ك«ًاروهط

 هئاضقل كبر مكحل ٌريْضافإل :؟ 4 نارقلا نم هيلع لزنأ امب هلوسر ىلع هناحبس هنم نانتما اذه 4ًاليزنت َنآرقلا كيلع انلزن نحن انإإ : في

 .هرخاو راهنلا لّوأ (اليصأو ٌةركُب كّير مما رك ذاوإ : "ه كيلإ لزنأام ّدَص اودارأ اذإ ًاروفك وأ انآ مهنم عِطتالوإو هردقو



 ترا( اًكيِوَطاَلَي ُهَحَبَسَوُوَل ذْجْسآَ ٍللَ[اَمَو
 0 و م

 2 هه راو

 كيد مُهلَتمَلَداَْساَدإَ مُهَرَسَ 00

 9 اليس هيَدَلِإَدَححأ هس نصور لي واه ن0

 اك يعل امين لإ َدومَمَشاَمَو
 0 تيا

 يي
 (2) اثم ترسو( اًفصع تنصل اني اع تكسو

 مسج اردو مدع قوتي تقتل
 ٌتَجعةَمّسلأا ادة( تَس للم 01007 000

 ءوجتلا اذإف (3 مقاول نو لعوت

 تمويل تعقل ممل 000- ماك

 ماس حضروا لس

 ًاليل ةخّبسو هل ذجُجْساف ليلا نمو.
 هب ٌْدَجِتف ليللا نموإ» :ىلاعت هلوقك 4اليوط
 اماقم َكّبر كقثعبي نأ ىّسع كل ةلِفان

 نوّبِحُي ءالؤه نإ دف «ًادومحم

 :ةلجاعلاو «خيبوتو عيرقت اذه] 4ةلجاعلا

 ينعي 4اليقث اموي مهءارو نوُردّيوإ» [ايندلا
 انذذشو مهانقلخ نحن :38 ةمايقلا

 الدب انئش ف اذإإ مهقلخ ينعي «مهرسأ

 انيتأ انعش اذإو اديدج ًاقلح مهانلديو ةمايقلا

 اشي نإإ» :ىلاعت هلوقك ءمهريغ نيرخآ موقب
 هللا َناكو نيرحتاب ٍتأيو سائلا اهّيأ مكْبِهدُي
 َنِإإَ» :؟4 :ىلاعت لاق مث «(ًاريدق كلذ ىلع

 ةركذت ةروسلا هذه ينعي «ةركذت هذه

 ًاقيرط «ًاليبس هّبر ىلإ ذا اش . نمفو#
 ا نارقلاب ىدتها ءاش ْنَم : : يأ ؛ًاكلسمو'

 ٌدحأ ردقيال 4شلا ءاشي نأ لإ نوؤاشتاموإ»

 نأ الإإ» ناميإلا يف لحديالو ُهّسْفن يدب نأ
 قحتسي نمي «ًابلع ناك هللا ْنِإ هللا ًءاشي
 ةياوغلا قحتسي نمو «هل اَمّرّسَيَيِف ةيادهلا

 «ةغلابلا ةمكحلا هلو ,ىدهلا نع هفرصيف

 لجذب ١#: [عرشو رّدق اهف) «ايكحإ»
 ,هءاشي نم لضُيو ءاشي نم يدهمإل 4 7 6 ِذِيَمْو لبو (0) لصقل امْوِباَم َكنرْدَأآَمَو () (ٍلَصمْلَأوو 6 اباذع مه ّدعأ نيملاظلاو هتمحر يف ٌءاشي ْنَم

 .هل يداهالفللضُي نموءهل ليضمالف هواهم نمف تزل هعيش دن © نول كيل( ذك

 تالَسْرْلا ة ةروس ريسفت خس رج س١ حلم ج7 1

 تلمرأ اذ! ةكدالا افزع تالسزلاوإ» ١ 5506 َنيِمِرَجْسْ العفن كِلردكا

 4افُصَع ٍتافصاعلافإ : :؟ ًائيشف ًائيش
 :4 لجو ّرع بلا ءاشي فيك ءامّسلا قافا يف ٌباحسلا رشدت يتلا حايرلا ًاضيأ «أرشن ٍتارشانلاو» :" تيوصتب تيه اذإ حايرلا

 لطابلاو ّقحلا نيب قّرفت لسرلا ىلع هللا رمأب لزنت اهّنإف «ةكئالملا ينعي «ًأرذت وأ ًارذع» 5 «ًاركذ ٍتايقلملافإ :ه ياقْرَف ٍتاقرافلافإ»

 مسا وه اذه ©« عقاول نودعوت امنإإ : :ا/ ُهَرَمَأ اوفلاخخ نإ ! هللا باقع محل ٌراذناو «قلخلا ىلإ راذعإ هيف ًايْحَو لسرلا ىلإ يقلُثو «لالضلاو ىدح او

 نإ رشف ارش نإو ٌريخف ًاريخ نإ هلمعب لماع لك ةازاجمو «داسجألا ثعبو روصلا يف خفنلاو ةعاسلا مايق نم هب متدعوام :يأ ؛ماسقألا هذهب هيلع

 تقشناو ترطفنا تَرَ ُءامسلا اذإو# : 4 اهوْرَص بهذ 4تَسِوط ٌموجتلا اذإفوم : :/ :ىلاعت لاق مث .ةلاحتال نئاكل :يأ «عقاول هلك اذه
 موي اهتقول] تعم ((ْتحقأ لسرلا اذإوإ» : ١ ٌرثأالو نوع احل ىقييالف اهب َبِحُذ 4 تفيسُن لابحلا اذإوإل : ١٠١ اهفارطأ ُْتَعَوَو اهؤاجرأ تلدتو
 ًامظعُم ىلاعت لاق مث « لفل مويلإل : ١١ ؟ةعاسلا موقت ىتح اهّرمأ َءىجْرَأو لسرلا تلجأ موي ّيأل ؟4ْتَلُجأ موي ّيألإ» ١ [ةمايقلا
 نم ينعي 4(نيلوألا كلهن مأ» : 1١١ ًادغ هللا باذع نم مهل ليو 4(نيبّدكملل ٍذَِموي ٌلْيَول : ١١ ؟4 لْضَملا ٌمويام كاردأاموإ» ١: 4 :هنأشل

 ملا نم مّدقت نمي انلعف © :يأ] «نيمرجماب لعفن َكِلذكإل :18. :ىلاعت لاق اذهو «مهببشأ نم «نيرخآلا ْمهْعبتن مثإط :117 لسرلل نيبذكملا
 .«نيبّذكملل ٍذِئَموي ليوإل ١4: [كالهلاب انَمإو .فيسلاب اّمِإ ءشيرق يكرشمب لعفن «نيِلَسرملا اوُبَدك نيذلا نيضاملا

 اف نو هيف نم اهاقلتأل ينإو ءاهولتيل هّلإف «تالسرملاوإ) هيلع تلزن ْذإ ىنمب راغ يف يع هللا لوسر عم نحن اذيب» :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا ىور :تاللسرملا ةروس

 ./ 558/4 ج ريثك نباأ .4افْرُغ ٍتالسرملاب» ب برغملا يف أرقي هلع هللا لوسر تعم اهنأ هّمأ نع سابع نب نبأ نع دمحأ ىورو .ملسم ةاورو ثيدحلا «اهعب ٌبطرل



 فيعض ؟4(ٍنيهَم ءام نم ْمُكَقلَت ملأإ»
 وهو #نيكَم ٍرارق يف هانلعجفإ» :؟١ ريقح
 « مولعم ٍردق ىلإإ» :؟ 7 كلذل ٌدعملا محرلا
 :؟7 ربشأ ةعست [اهاصقأ] ةنيعم ةّدم

 ةفطن هنوك نم] «4نوُرِداقلا مف انْرَدقفإ»

 «نيبذكملل ٍذِيَموي ٌلْيَوط :7 4 [هتدالو ىلإ
 اهتطب ؟«ًاتافك ضرألا لعجن ملأل ©
 ءايحأ» :؟5 مكئايحأل اهرهظو مكتاومأل

 َيِساَوَر اهيف اناعجوإل :71 ؟!4ًاتاومأو
 الغل ضرألا اهب ىّسر لابجلا ينعي ؟تاخماش

 ٍلئموي ليو 54 برطسضتوا ديغ

 هب متتكام ىلإ اوقيطنا» 8 «نيذكملل

 ِظ ىلإ اوقلطنا» و رانلا ينعي «نوُبّذكت

 هل نأ رانلا بهل ةّوقل «بَعش ثالث يذ

 نم ينغيالو ليلظال» دف ٍبَعش ثالث

 ليلظال بهلل لباقملا ناخدلا لظ ©+بهللا

 :"37 بهللا رح نم ينغيالو هسفن يف وه
 ررشلا رياطتي «رصقلاك ٍرًرشب يمرت اهنإ»ط

 ةنأك) :37 نّضحلاو رصقلاك اهيفل

 عمجت نفسلا لابح ينعي 4ِرفُص تآلاَمَج

 7 :"4 لاجرلا طاسوأك نوكت ىتح
 موي اذهؤ هيا «نيبّدكملل ٍلِمموي

 مه ُنْدوْيالوط لكك نوملكتيال « نوقطيال

 امب ةحبحلا مهيلع تماق دق هّنأل «نورذتعيف

 ٍذِئَموي ليو :ا/ نوقطنيال مهف اوُملظ
 ٍلضقلا ُموي اذه» :"8 4نيبّذكملل
 مكل ناك نإفإ :"9 4نيِلّوألاو ماتعمج

 ىلاعت قلاخلا نم ةبطاخم هذه «نوُديِكف ديك
 ٍديعص يف هتردقب مهعمج هنأ ينعي ؛هداببعل

 نأ ىلع متردق نإ :يأ ؛ٌديكأ د أ ٌديعوو ديدش ٌديدبع «ٍنوُديكف ديك مكل ناك نإفإ» :ىلاعت هلوقو ءّرصبلا ُمُهُذفنيو «يعادلا مهعمسُي ٍدحاو

 يتوب لبوإل : 6*4 كلذ ىلع نوردقتال مكنإف ؟اولعفاف يمكح نم اوُجنتو يتضبق نم اوصلختت

 كي امث ةكاوفوإ» :4 7 تامّرحلا كرتو تابجاولا ءادأب هللا اودبع نيذلا مهو «نوُيُعو

 لاقي «نولمعت متنكامب ًائينه اوُبرشاو اوُلكإ»
 أ نمل انؤازج اذه «نينسحملا

 اولكإج ؛رايِعوو رليدهت ّرمأ مهّرمأو ؛نيّدلا مويب
 مهُعَتمُل :ىلاعت لاق اك «4(نيبّدكملل

 ِرَدَق لإ () ٍنيكَمِر ار فُهلعَجف )نيمو د نّيركَقلكَل

 0 ةيذكتا بوتين رت
 َىِبوَراَفاَلَعَجَو(و0اوَمْأَو حل( ًناَقِكَضرلاِل سجَل
 07 َنيرَكَشل ذ موي ليو( اناره هآَتَبقَسَأَو تحمس
 ثق ىذْلِي لِ شلطتأ() وبك ويرسم لأ شيط*ن
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 © َْوِموبْوَدَحَب ْتِدَحَيََق © 6 َنيِبْركَتإِزيَمَوب
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 !؟4َنوُنِمْوُي هتاياو هللا دعب ثيدح ٌيأبفإ» :ىلاعت لاق م !؟هب نونمْوُي مالك يأبف نارقلا اذهب اونمْوُي ل اذإ | ؟(نونِمْؤُي ٌةّذعب ثيدح

 تناك نإ هللاو :اولاق «مّئهج ران نم ًاءزج نيعبس نم ٌءزج ؛ندوقوت يتلا هذه كران» :لاق ِهُييَع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ىور "96 :ةيآلا
 .«اهّرح لطم اهلك ءأءزج نيتسو ةعستب اهيلع ُتَلَّصُف اهّنإف» :لاق ؟!هللا لوسراي ٌةيفاكل

 نم قري ىتح هفوج ينام ُتْلْسَيَف هفوج ىلإ َصُلخنُي ىتح ذفنيف [محجلا يف رافكلا سوؤر] مهسوؤر ىلع ُبصُيِل ميمح ا َّنإو :لاق هل هللا لوسر ّنأ ةريره يبأ نع يذمرتلا ىورو
 0 ج لوصألا عماج/ .نسح هدانسإو «ناك اي داعي مث ٌرْهّصلا وهو ؛هيمدق

 ٍلالِظ يف نيقتملا نإ ١ «نيّذكملل

 :5 3” اوُدََجَو اوُبلط امهم راقلا عاونأ رئاس نمو #نوهتشي
 يرجن كلذك انإإ» :4 ؛ :ًافئأتسم ًاريخ ًاريخم ىلاعت لاق مث «مهيلإ ناسحالا ليبس ىلع كلذ مه

 نييذكملل باطخ اذه 4َنوُمِرُجُم مكتإ ًاليلق اوُعَتَو اوُلك» : 45 «نيبذكملل ٍليَموي ليوإ» :4 © لمعلا ّنسح
 يعرب ليوإ» : 4ا/ منهج ران ىلإ نوُقاَسُت مث (نوُمِرْجُم مكنإإ» ةريصق ةليلق َةَدُم (ًاليلق

 نم ةلهجلا ءالؤه رمأ اذإ «نوفكريال اوعكرا مه لبق اذإوإ» : 4/4 «ظيلغ باذع ىلإ مُهرطضن مث ًاليلق مهُم

 يأبفط ٠: :ىلاعت لاق مث «نيبّذكملل ٍذِئَموي ٌليوإل : 1. :ىلاعت لاق اذهو «هنع اوربكتساو كلذ نم اوعنتما نيّلصملا نم اونوكي نأ رافكلا
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 مكقوف انينبوإ» ١: 3” هيف فّرصتلا نم . ساتلا ع و هج سرع ا يم
 يف عبسلا تاومسلا .ينعي ر «ًادادش ًاعبس أوناك ممن |( اًداَفِو هَ 0 ©

 انلعجوإل اهياكحإو اهعافتو اهعاستا لَو( دك انياب بَدكَو جو اس نوجا
 لهأل ةرينلا سمشلا ينعي (ًاجاَهو ًاجاَرِس ِء
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 تاريصعملا نم انلزنأو# ١: 4 مهلك ضرألا © دلير كما )ابنك ةتنيعت
 :ًاجاجت ًءام ءباحسلا نم «ًاجاججت ٌءام

 «اتابنو اًبح هب ج رخل ١: © اريثك ًاعباتتم امال "عر ع يثط وها سك همك

 «لصفلا موي نإ ١7: ضرألا نم ةدحاو ةعقب يف ةعمتجم كًافاَقلأإ» ةعّونتم تارغ نم قئادحو نيتاسب «ٍتاتجوإل :5 ماعنألاو يسانألل
 نوتآتف روصلا يف خفنُي ٌمويإ» :1 لجو ّرع هللا الإ | هو ملعيالو .هنم صقنيالو هيلع دازيال دودعم لجأب تقؤم (تاقيب ناك ةمايقلا موي وهو

 لابحلا ٍتريَسو» : ؟١ ةكئالملا لوزنل كلاسمو ًاقرط 4رًاباوبأ تناكف .ءاهسلا ٍتحييفوإ : ١8 اهوبسر عم 5 ِةَمَأ 03 يأت رمز ًارمز 4 ًاجاوفأ

 4ًاداصرب تناك منهج نإ : 5١ امل رثأالو نيعالف ةّيلكلاب بهذت اذه دعبو (ءيشب تسيلو ءيش اهّنأ رظانلا ىلإ لّيخُي كبار تناكف

 اباقحأ نيثكام 4ًاباقحأ اهيف نيثبالإ» :"* ًابلقنُمو ًاعجرم «ًأبامإ لسرللا نوفلاخْما ةاصعلاو ةدرملا مهو «نيغاطلل :77 ةّدعم ةدصرم

 أبيح الإ "هه [عاملا :بارشلاو ,مونلا :دربلا] «ًابارشالو ًادْزَب ابيف وقوألالإ» "1 ةنس فلأك د لك .ةئس نونامو عضب :بقحلاو

 يف اهنولمعي اوناك يتلا ةدسافلا مهلامعأ قفو افاق و ءازجإ» 5 راثلا لأ ديدص :قاّسغلاو ءهّومحو هّرح ىهتنا يذلا ٌراحلا :ميمحلا ك4ًاقاّسغو

 اوناكو 4ًاباَذك انتاياب اوبذكوإ : 7م نوبساحُيو اهيف نوزاجُي اراد. مث نأ نوُدِقتعي اونوكي مل «ًاباَسج نؤجريال اوناك مهنإ» : ؟ 9/ ايندلا

 :راثلا لهأل لاقي 4 ًاباذع لإ مديت نلف اوُقوُدَف © ٠": مهلك دابعلا لامعأ 4 ًاباتك هانيصحأ ٍءيش لكوإل : ١9 ًابيذكت هللا ججحبا نوبذكي

 .جاوزأ هلكش نم رخآو «ةسنج نم ًاباذع لإ | م ديزن نلف هيف متنأام اوُقوُذ

 حسم 3

 :نيحيحصلا يفو .«هيلعن ةرارح نم هغامذ امهنم لغي ران نم نيلعنب لعتتي ءًباذع راّثلا لهأ ىندأ ّنإ» :لاق هيي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يأ نع ملسم ىور 9١-58 :ةيآلا

 ./١٠/08ج لوصألا عماج/ .«هغامد امبنم يلغي ؛ناترمج هيمدق صمخأ يف عضوُي ٌلجرل ةمايقلا موي ًاباذع راّثلا لهأ نوهأ نإ



 سيكل ا نم اوجنف اوزاف 6ازافَم نيقتملل نإ د
 0 ماا نم نيتاسب 4ًاَبامعأو قئادحإ» :؟ راثلا
 7 و007 بيو © اسمو اًداَقمَنيَقمللَنِ #ابارتأ بعاوكوإط :" بانعألاو ليخنلا
 1 اساكوإل :" ع اراكبأ دهاون «بعاوك اروح

 ةطع َكِيَرْنَم © 0 اق اهد :"6© ةيفاص ةعباتتم ةءولمت 4«ًاقامد

 0 راح رم ص رو 0000 07 0 ف 7 ًاباذكال ا : يف نوُعَم يال

 وكلما نمل امهنباَمَو ضر او توسل ب 2( اباَسح اممف سيل 4 و ارغل ايف وعسل و
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 20 12 01 و لب ,بذك مإ الو ةدئافلا نع راع غال مالك

 َت و رول م و ور ويب( طن صقنلا نم ملاس ابيفام لكو «مالسلا راد يه

 1 مع عع #«اباسج ًءاطع كبر نم ًءازجإ» "5

 6 مهل ا َلاَقَوْن نحل هلنذأنمالإ :"7/ هناسحإو هلضفب اذهب هللا مهازاج

 م 040 مية سرر | ام ُهلاو تا |
 تل يذلا نمحرلا «ًاباطخ هنم نوكلميال َمْوَماَسسِرَف اباَذَع ردد (9) اباتم هير ل ذحنأ َءاَش نمررلا امهنيبامو - او ٍتاومسل ترو

 0 ارت تكتل واكل أٌلوُطو هادي َتَمَدَ ةام ءّملارظني ءادتبا ىلع دحأ ردقيال عيش لك هتك 6 هك 21 00200 ا ا ءمو كر
 0 قاعات رو را موقي مويإ» "8 ينذإب الإ سفن مكنال 5 5 ِ تأ ٌمويإط :ىلاعت لاق 5 «هنذإب الإ هتبطاخم
 ا مس مظعأ وهو ليربج 4ًافص ةكئالملاو ُحوُرلا
 ميكا نهرا هلله سل ًافص هعم ةكئالملاو ًاقلخ ةكئالملا

 انيس تحتل او( طقم تتار ِتاَعِرتلأَو لاقو نمرلا هل نذأ نَم الإ نوماكتيالإ»
 :8# هللا الإ َهلإ ال :قحلا نمو ءأقح «ًاباَوَص
 قارا تجرم( نأت رمسيس َْمَف» ,ةلامال نئاكلا «قحلا مويلا كلذإل
 000 م7 يدتمم ًاقيرطو ًاعجرم 4أبآم هب ىلإ دحتا ًءاش

 هر دبا 0 هكا ديمي تو )هموت 2  انرذنأ انإإ» : 4٠ هيلع هب ري اجيهنمو هيلإ

 مك اذ ِءأ (يل ةرفاحلا فتودودرمل نول نولوفي رع هعوتو دكأتل قمابقلا موي ينعي أير ًاباذع
 م رق عرعر لد وو رس ويؤ» تا تا وهام ْنأل ءابيرق ررص

 ٌةَرْجَر اعف( رس د :رك اد كلو 6() رض امظَع 0 دادي ا عدلا ٌدظني

 (29 عموم ٌتيِدَح َكَندَأ لَه َةَرهاَسلاَ مهاد هدو 0

 نع ؛تاناويحلا نيب هللا مكحي نيح كلذو «بارتلا

 ًابارت لوك :ال لاق اهنيب مكحلا نم غرف اذإف
 .«(ًبارت تنك ينتيلايإل :ٌرفاكلا لوقي كلذ دنعف بارت ريصتف

 تاكيزاتلا ة ةروس ريسفت

 «ةلوهسب ُهَحوُر دخت نم عمو ءاهعزن يف قرغتف رسعب ُهَحوُر دخت نَم مهنمف ءمدآ ينب حاورأ عزنت نيح ةكئالملا 4«اقْرَغ ِتاعزاتلاوإ : ١

 ِتاقباًّسلافإ» : 4 [هلا رمأل ة ةعرسم لزنت] ةكئالملا يه 4ًاحْبَس تاحباسلاوإب :" «ًأطشن ٍتاطشاتلاوإ : ؟ :هلوق وهو طاشن نم هتلح امّئأكو

 :5 لجو رع اهّبر رمأب ضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا ريدت ةكئالملا 4 رمأ ٍتاَريلافط : © [حلاصلا لمعلاب مدا َنبا تقبس] ةكئالملا | يه قبس

 اهراصبأإ» :9 ةفئاخ ينعي «ةفجاو ٍذئَموي ُبوُلُق :/ ةيناثلاو ىلوألا ,ناتخفنلا امه 4ةفِداّرلا اهغيت) :/ «ةفجارلا ٌفْجرَ د موي

 دعب ثعبلا عوقو نوُدعبتسي «شيرق يكرشم ينعي #ةَرِفاَخلا يف نوُدوُدْرَمَل انثأ نولوقيإل ٠ لاوهألا نم تنياع امث ةريقح ةليلذ «ةعشاخ
 دعب ةايحلا 4ةرساخ ةّرك ًاذإ كلت اولاقإ» : ١ يلب اذإ مظعلا : يأ «مظعلا وهو « ةيلاب ؟4ةرخن ًاماظع انك اذئأ : ١١ !؟روبقلا ىلإ ريصملا

 مه اذإفإ» :1 4 ةيناثلا ةخفنلا يهو «ةدحاو ةحيص ةدجاو ةَرْجَر يه امنإفإ : ١١ نرسخنل تومغ نأ دعب هللا انايحأ نمل : يأ :«توملا

 .تازجعم اب هَدّيأو نوعرف ىلإ هللا هّقعتبا هنأ 4 ىموم ثيدح َكاتأ لَه ١: © يلاخلا يوتسملا ناكملا ةرهاسلاو عرشحما ضرأ :يأ] 4ٍةَرِهاّسلاِب

 بلق ىلع ٌرطخالو ءثعمس نذأالو ثأر ٌنْيَعالام نيم اصلا يدابعل ٌثددعأ :لجو ّرع هللا لاقد :ِهَلْْبَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع امييحيحص يف ناخيشلا ىور "9 :ةيآلا

 ./ 25/٠ .ج لوصألا عماج/ .(١ا/ل/ةدجسلا ةروس] © نّيعأ ةّرُق نم مهل َّيفخأام سفن ملعت الف :مكش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ :لاق ( رشب



 67) قطوف لإ َبَهْد (7) ىوظ د َبَمْلآ اواي هنداَند

 نر( تضم كير كَمَا كيكه
 َرشحَس(() ىسرب دا () ىصعَو بدك( ركلا ديلا
 كول اوورجكل اَلاكمدَنل هدمت (7) للا مكرأنأ لاقفا) دانت
 هبت َتَمُدَعَأ مَآ و َيْضَسْلَكَرَ َكك َدإ©
 () اهم جعلوا سطع )هوَ اَهَكَعسممَر©)
 (07) اَهدَعرمَاَهاماَهسََحَأ 69 هس َكِلدَدَعَبَصلاَو

 ميحد( سام نسل اكد قركلا
 ملكنا يَذلا ويلز َئطساَمء 0 روم

 يا ل

 00 |نعسفنلا هنو دير ماقم َفاَحْنمامأو اول وأمل ىه
3 . 
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 «ٌىوط سدقملا ٍداَولاب هير ُهادان ذل 5
 :١ا9/ ىوط همساو ءرهطظملا داولاب هملك

 ىتعو ُدَرَم «ىغط هنإ ّنوعرف ىلإ ٌبهذاإت
 بيحت «(ىكزت نأ ىلإ كل له لقفط :

 :14 هب ىكزت ِكلسمو ٍةقيرط ىلإ
 َكّبر ةدابع ىلإ َكّلدأ 4كّبر ىلإ كيده
 ًاعشاخ هل ًاعضاخ كبلق ريصيف «ىشختفإ»
 ريخلا نم ًاديعب ًاثيبخ ًايساق ناك امدعب ًاعيطم
 ُهل ٌرهظأف ينعي 4ىربكلا ةيآلا هارأفإل 3

 ىلع ةّيوق ةَبحح ٌّقَحلا ٍةوعدلا هذه عم ىسوه
 51١: هللا دنع نم هب ُهَءاِجام قدص

 قلاخو ٌّىحلاب بّذدكف 4ىصعو َبَّذكفإ»
 «ىعسي َرَبْذَأ مثإل :57 ةعاطلا نم ُهرمأام
 اولباقُيل ةرحسلا عمج يف «قحلا ةلباقم يف

 :77* تارهابلا تازجعملا نم ىبسوم هب ًءاجام
 انأ لاقفإ» :؟ 4 هموق يف «ىكانف ٌرشحفإ»
 ةملكلا هذه نوعرف لاق «ىّلعألا مكبر
 ِهلِإ نم مكل ٌتملعامإ» :هموقل لاق امدعب
 للا ُهَدحأفإج :5 © ةنس نيعبرأب 4 يريغ

 ًاماقتنا هنم هللا َمقتنا «ىوألاو ةرخآلا لاكن
 نيدّرمتملا هلاثمأل ًالاكنو ةربع هب هللا هلعج
 «ىَّشخي ْنَل ٌةريعل كلذ يف نإ :5
 :71 [لجوّرع هللا فاخي نمل ةظعو ًارابتعا]
 لب ينعي «اهانب ًءامسلا مأ ًاقلخ ٌدشأ متنأأ»
 تو 3 .٠ :ىلاعت لاق م ءمكنم ًاقلخ ّدشأ ءامسلا

 قلخ نم ٌربكأ ضرألاو ٍتاومسلا ُقْلَحَل ك2 221 02

 ةيلاع اهلعج «اهاًَوَسْفإل ,4اهانبإ» :هلوقل "36

 :78 ءاجرألا ةيوتسم «ءانفلا ةديعب «ىانبلا

 اهءام اهنم جرخأإل :9# ىلاعت هلوقب هرّسف «اهاح5 كلذ دعب ضرألاوإ :#. ًاحضاو اهّليل لعج ياَهاَحُص جرخأو اهليل شطغأوإب
 «ماعنألو مكل ًاعاتمإ» :"#" ابنكامأ يف اهتبثأو اهرّرق «اهاسرأ َلابحلاوإ» :#"* ماكآلاو َلُبّسلاو َلابحلا اهيف لعجو «رابنألا اهيف قش 4اهاعْرَمو

 نم هيلإ نوجاتحي امو هقلخل ًاعاتم كلذ لك ءرقتستل اهابج تو ءاهراجشأو اهعوُرُر تنبأو اهراهأ ىرجأو اهئوُتكم رهظأو اهئوُيُع عبنأف اهاَحد
 نبا ركذتي ٍذشيح «ىعسام ُناسنالا ُرْكذتي مويإط :#"ه ةمايقلا موي وهو 4ىربكلا ُةَماطلا تءاج اذإفإ :* 4 اهنوبكريو اهنوُلكأي يتلا ماعنألا
 :"8 ىّتنعو دّرَم 4 ىَفط نَم اًمُأفظ :#"ل ًانايع سانلا اهارف نيرظاّنلل ترهظأ «ىرري ْنَمِل مجحلا ٍتَرٌرْبوطل :5 ِهّرشو هريخ هلمع عيمج مدآ
 فاخ 4هّير َماقم ٌفاخ نَم اًمأوإل :4 ٠ ميحجلا ىلإ هريصم «ىَوأْلا يه مجحلا َنإفإ» :"4 هارخأو هنيد رمأ ىلع اهَمّدق «4ايندلا ًةايحلا ٌرئاوإ»
 :437 ةّنجلا ىلإ هعجرمو هريصم 4«ىَوأملا يه َةّنْلا َنِإفإ» 4١: اهالوم ةعاط ىلإ اهّدرو 4ىّوا نع سفنلا ىهنوإ» هللا يدي نيب مايقلا
 لأسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لزي مل «اهاركذ نم َتنأ مف : 473 [ئءازهتسا اهنع اولأس :يأ] كياَهاَسْرُم َناّيَأ ةعاّسلا نع َكنوُنأسيإل

 ْنَم ٌرِذنم تنأ امنإإ» :4© هللا ىلإ اهّدرم لب قلخلا نم ٍدحأ ىلإ الو كيلإ اهملع سيل «اهاهّتم كّبر ىلإإ» :4 4 لزن ىتح ةعاسلا نع
 ةّيشع مهدنع تناك اهنأك ,مهروبق نم اوماق اذإ اهاحص وأ َةّيشع الإ اوعبلي مل اهّنوري موي مهنأكإ» :45 هللا ىشخي نم رذحت «اهاشخي
 .راهنلا فصن ىلإ سمشلا عولط نيبام - اهاححُص وأ ءسمشلا بورغ ىلإ رهظلا نيبام -

 ./١١/144ج لوصألا عماجإ ثيدحلا ةامنيفامو امهتينأ بهذ نم ناتّتجو ءامهيفامو امهُتينأ ,ةضف نم ناتّتج» :لاق هلع هللا لوسر ْنأ ناخيشلا ىور 4١ :ةيآلا



 سبع ةروس ريسفت
 ١ : و اا هيلع هلل ىَلص يدا 4 يوت سبعإلا 0

 ملسو هلآو "٠ : نبا وهو «ىمعألا هءاج نأإل : 2 0 29 3

 2 0 مَ بق كرز ب نقلا جذل سد هل 0 هّلعل كيردّيامو» 7

 00 الر ءام ج م 1 دلع رج ل2 000 02 هعفسف ذي وأ :4 هسفن يف ةراهط

 © ئَدَصمل تنأق (ن) وغتسازمامأ يك مع لي نم اَمأإل :© ظاعتا هل لصحي «ىركذلا
 طم وجال يحرس ل رجح ًُ َّ 00 «ىّدصت هل تنأفإب : :5 ينغلا #ىنغتسا
 تكن فك() سلة0 كرد َكَتَعاَمَو أ كيلعاموإج :1/ يدعم هلعل هل ضّعت
 مف فحص نال نفل . 5 داع[ دكك ايل لت ل هل لصحي مل اذإ هنم بلاطمب تنأام «ىكَري
 500 7 مسلس رع :8 « ىعسي كءاج نم امأوإ» :م ةاكز

 48,5 هقس د و: 8 ٠١: يدتييل كذصتي «ىشضخي وهوزل
 001 2 ه2 م اب سس سس مس لى ١١ اشتت دنع 15

 سانلا نيب ةاساوملاب ةيصو هذه 4 ركذت اهنإ 266 ور َدَفَف ملح يَفطن نم (كن) مفلح مَقلَح ِءْىَسَيَأّنم 09 مرَم 2 لع «ىَهلت - 7

 ملال مرش ءاَساَدِإم 7 1 00000 1 ّ ذ ًءاش ْنَمفط *١: ملعلا مهغالبإ يف
 20 ١ نارقلاو «هرومأ عيمج - يف هللا ركذ

 ل يس مل ليدل أ 354 ةرقوُم ة ان مة مّركم ىف ز

 0 4 ا 0 م 2 نم ةرهطم ردقلا ةيلاع «ةرهطم ةعوفرمإ»

 ()ابضقَواَبسَو )جيف قاس ضرما َصَعَسَم © «ةرفس يديأبإل ١8: ناصقتلا وأ ةدايزل
 كل اعل 9 ابو 0 لاق ؛هقلخو ىللاعت هللا نيب نيذلا ةكئالملا هس رس سل رج نس د د سر ل يحج جس لا سب سس ل ل جا هع هس تب ل حسه 8 2 م 1

 رج 0 ما خر سرس تا 03 يذلا» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 9 مل نم مكاري مول ةَملَصْلاٍت هآَباَدإِو 3 خيتو ماركلا ةرفسلا عم هب ٌرهام وهو نارقلا أرقي
 ع هر دس جره ن هج 41 هس سس وع 3 0 مهقلخ كِةَرَرَب ماركو ١5: ثيدحلا (ةرَرَبلا

 10 .هنبحصو[؟] هيب و-4 ةماو :131/ ةرهاط مهقالخأو فيرش نسح ميرك 1 ل 3-5 أ ١ او 3 ع

 وجو 26 هر ثَدس 2ك 00 ةرفسُم يوي هوجو هي هينغي ركنأ نأ مذ اذه «ةرفكأام ُتاسنإلا يقل 314 1ك 0س 200 2
 رول رس اس حل كلر 700 0 يأ : :هرفك ١ام نعل يأ :لِيق «روشنلاو ٌتعبلا
 7 ةرجفلا 01 ؟4هقلخ ءيش يأ نم# : ١م. هرفك ٌدشأام
 هقزر رّدق 4ةَرَدقف ةقلح ٍةفطن نمل : 19

 رّسي «ُهَرّسي ليبسلا مثل 7١: هلمعو ُهَلِجَأو

 [ةمايقلا موي] هتوم دعب هثعب (ةّرشنأ ًءاش اذإ مثال 5 هربقأف هتامأ [هلجأ ةيابنو] هقلخ دعب 4ةربقأف ةتامأ مثال 7١: همأ نطب نم هجورخ

 ىلع قلاخلا نم] نانتما هيف 4هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلفإل : دقق ضتئارفلا نم هيلع هللا ضرفام رفاكلا وي م «ةرمأام ٍضقي ال ًالكإ» دف

 تبنيف بحلا ءازجأ يف للختيف اهيف هادكسأ 4اقش ضرألا انققش مثإل : ؟ 5 ضرألا ىلع ءامملا نم هانلزنأ مب املا انيََص انأإل : ؟ه [هقلخ

 قئادحو# : ٠*: 4الخنو انوئيزوإ» : ىلا .ابطر باودلا هلكأتام :بضقلا «أابطقو ًابتعوإ : ١7 كبح اهيف انتبنأفإ» :77 ضرألا هجو ىلع

 مكل ًاعاتمإ» :#"” ٌباودلا هلكأي ام ضرألا ٍتعبنأام ٌبألاو ,راقلا :ةهكافلا 4أَبأو ةهكافوإب :# ١ [ابب لظتسُي راجشأ تاذ] نيتاسب 4ًابل

 هللا هَمظع «ةمايقلا موي ءامسأ نم :ةخاصلا «ةَحاّصلا ٍتءاج اذإفإ» :ا"ا“ ةمايقلا موي ىلإ رادلا هذه يف مكباعنألو مكل ةشيع «مكياعنألو

 ليلج بطخلاو مظع َلوهلا نأل مهنم ٌرفيو مهاري وينو ِهيَبحاصوإل :”* «ديبأو ِهَمأو» :*ه «ويخأ نم ْءْرلا رِفي مويإ» : "© [هنم] ٌرَذَحو
 مرنم يسم ةكِجاَصإل ها 4ةَرِفْسُم ٍذِئَموي هوجو :7/ هريغ نع لغاش لغش يف وه :ِهينغُي نأش ِذِيَم ٍذيَموي مبنم ءىرما لكلإ» :”

 اهقهرتإ» :4 ١ «(ةرّبغ اهيلع ٍذِئموي ٌةَوُجٌوَوظ :4 ٠ ةنحلا لهأ مه ءالؤهو مهبولق يف رورسلا نم ةحرف ةرورسم هوجو :ناقيرف كانه نوكي
 .مهامعأ ةرجيفلا « مهولق ةرفكلا (ةَرجفلا ةرفكلا ف كئلوأإ» :4 7 داوس :يأ ةرّتق اهاشغتو اهولعي 4«ةرَكق

 لوشر لأسي لعجف ًايدق ملسأ ناكو ؛موتكم مأ نب ا ليقأ ْذإ هيجانُيو هبطاخي وه اهيبف «مهمالسإ يف عمط دقو ءشيرق ءامظع ضعب بطاختب ًاموي ناك يع هللا لوس نإ :سبع ةروس

 ذه ذل لأ آلا لع لو نع ضع وكس مأ نب جو ف سو الإ ف مدط جراثيم نم نكست هعاس تكول أه ةو مع نو ءيش مه ذل
 ./ 87١/54 ج ريثك نبا/ .ةروسلا
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 00 ا 0 ةموسش أ 1 0 . ) 0 تملأ يشرع سمسشلا اذإ) 0-7 ١ ١
 :ىلاعت لاق م" «ثرشتنا 4تّردكنا موجنلا 2 71000 7

 اذإوإ» : «ترثتنا بكاوكلا اذإو# ميكا نهزلا هللاهو سل
 ضرألا نم ْتَعِلُق :يأ] (ْثرْيَس لاب لابي اَدِإَوْيل تردكتأ موجتلا اذا وير ترَومَسَمَشل اذ ضرألا نم ثَعلق :يأر «ترّيس لابحلا 111 ترك ل او 031
 رافعلا اذإو» :4 ءاوهملا يف تريسو ساس ربا دش ع عجم ار رج ح7 ع راس حصا ال سجل حاسس
 اهلطعُيالو ؛لماوحلا قوُتلا :يأ 4َتَلطُع ترشح شوا اَدإَو(ْي) تلعراَسمْلا دو[ تيس

 نأ دعب] تطامخا «ُترشُح شوُحؤلا , 2 !وإط :© [ةمابقلا موي لاوه اواي ْتَجِفُر سوقتلا دواي َتَرْيسْر ال اَدِإَو ام اذا :© ([(ةمايقلا موي لا ال الإ اهلهأ + سه روتحج > م سود وش 1اس ع مح ا اس 1م د صج
 * 8 7 ءال اع يور 0 2-2 كد نط 7-71 0 واس حرص

 م [صضعب نم اهضعبل صتقيل («تعمج ترس فحضا أد ان تليف بد يأبه تيس هدر هوما

 20010000 ا رج جدع ع ا 0 م 1 اران ريصتو رْعسُت «ترجس راحبلا اذإوو» وكرر رص د رج و 2م 0 لاس اير مس م م 2-
 تجوز #تَجوُز سوفنلا اذإوإ» :7 ججأت ةنجلا ادِإ و( ترعس 7 ا اذِإَو إو تطيح« اد
 حاصلا لجرلا نيب نرقيو ؛نادبالاب حاورالا 02000 هس رجح 2 هب هر دع جب دادس وحج > د 6
 1 422 .: أل ((9) ٌترضصحأ ام رست تملع('؟] ٌتَفِلْزَأ

 عم هوسلا لجرلا نرقيو ءحاصلا لجرلا عم يل لن ميقا ا 00
 سفنألا جورت كلذف راتلا يف ءوسلا لجرلا [(9) سفن اَدإ بصلاو(7) سعسَعاَدِإ ليلو (() كلر اجلا 54 8 . 5 1 1 - اكس ريجيم اس دس حس 1 51 2 00

 ّيأبإ :4 «تلعُس ٌةَدوُءْوَللا اذإوإط 8 2 رم ل رع رمح مود ةمسسوو
 ةنرفدملا يه :ةدويولاو ؟(ْتْلِيُق بنذ ١ عالم 7 نيم شرعا ىِؤَدنعَووَف ىذ )دورك لوس لَن

 ةيلهاجلا لهأ ناك «نفدلاب ةيح ةلوعقملا] .٠ 420 عع امالي وريومءس ل 1 هم رج 01
 يبسلو قالمإلاةيضخ مهاب نودي ١ 2مل اقفال يأ 00و داعم ئ : 01 نون اًصامو 27 نيمأ

 سارع 0 5 5 ماعاش -هه 01 هس م مس وج 2 < 7 207

 [مرحتلا 7 ىلاعت هللا همّرحف 0 9 ربحت ٍنطَِسِلَهصوْهاَمَو © ٍنَِصِب يمه
 لك ىطعأ #ترشن فحصلا اذإوو» ٠ 4 قس رب ل يح لا د رتاووت ك دو - يجب س عد 22
 ينام رظنيف «هلامشب وأ هنيميب هتفيحص ناسنإ نأ ُحَسوَءاَس نمل نيللي وه نِإ(] نوبه دنيا

 مجحلا اذإو8 ١75: تفسكو تبذتجا تتاطستت كاكا ساكت كس «تطشك ٌءامسلا اذإوإ» (9 يِيِلعْلاٌبَرْمَسأ سين اَلايَنوماََناَمَو )ميم ٌتطِشُك ٌءامسلا اذإول 1١: هتفيحص 0 0 ذآ

 ١: [ابنم هللا اراجأ] مدا ينب اياطخو 212 تت نا بضع امرتسيو تيحا هترغش 201507: كتطونال ا ورش_راكتا
 ١: 4 اهلهأ ىلإ تبر «تلؤأ ةّئملا اذإوإ» هر

 وه اذه «ترضحأام سفن ْتَمِلَعل

 ريخ نم ُتَلِيَعام ,سفن لك دي ٌمويإ :ىلاعت لاق اك ءاهل كلذ ٌريطحأو تلمعام سفن لك ملعت ذِي رومألا هذه تعقو اذإ :يأ ؛باوجلا
 رابنلاب سنحت موُجتلا يهو «سّكلا ٍراَوَخلاط 1١: 4 سّنحلاب ُمِسقالفإ ©١: 4ًاديعب ًادمأ ُهئيبو اهنيب نأ ول ٌدَوَ ٍءوُس نم تلمعامو ًارضحم
 ١9: قرشأو ءاضأ «سفنت اذإ حبصلاوإ ١: ىلوتف بهذ اذإ :ًاضيأو ءسانلا ىشغو همالظب لبقأ «سعش اذإ ليآلاوط :117 ليللاب رهظتو
 7٠: مالسلا هيلع ليربج وهو ءرظنملا يب قّلخلا نسح ٍفيرش ِكَلَم :يأ ميرك لوسر غيلبتل نآرقلا اذه ْنِإ :ينعي «ميرك ٍلوسر ٌلوُقَل هنإإ
 ةداسلا نم وهف «تاومسلا يف عاطم «نيمأ مث عاطُمإ» :7 ١ ةعيفر ةلزتمو لجو ّرع هللا دنع ةناكم هل ؟نيكم .شرعلا يذ دنع ٍةَّوَق يذإ»
 ينعي «مكبحاصاموإ» :77 ليربج هّدبع يكزي لجو ّرع ّبرلا ْنَأ ًادج مظع اذهو «نومأ هتفصو «ةميظعلا ةلاسرلا هذه :بختنا «فارشألاو
 دقلوإ» :77 [مسقلا باوج نم اذهو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلض هللا لوسر وه لب .كلذب مهتُي ىتح] 4نوُتجهبإل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ًادمحم
 وأ مهيب هيلإ هللا هلزنأام ىلع ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم امو «(نينضي بيغلا ىلع وهاموإل :؟ 4 لوألا ةيؤرلا يهو «ليربل «نيبملا ققألاب آر
 بمهذت ؟«نوبهذت نيأفإ :75 هل يغبنيالو هديريالو «هلمح ىلع ميجر ناطيش ردقيال نارقلا اذه «مجر ٍناطيش ٍلوقب وهاموإ» :؟© ليخب
 ةيادهلا (مكنم ًءاش ْنَمِلإ :58 نوظمعتيو سانلا هب ركذتي نآرقلا اذه «نيمّاعلل ٌركذ اَلِإ وه ْنِإظ :؟1 ؟نآرقلا اذهب مكبيذكت يف مكلوقع
 بر ىلاعت هللا ةئيشمل عبات كلذ لك 4نيملاعلا ٌبر ُهَللا ًءاشي نأ الإ نوؤاشتاموإ» :74 ةيادهو هل ةاجنم هّنإف ءنارقلا اذهب هيلعف «مقتسي نأإ»

 .نيملاعلا



 راطفنإلا ةروس ريسفت
 :7 ٌتقشنا 4ث رطفنا ٌءاهسلا اذإإ» ١:
 قبلا 1 1 :" ٌتطقاست تركنا بكاوكلا اذإوإ»
 م يكرلا نمكزلاوللاو - يف اهضعب هللا رج (ْتَرجف ٌراحبلا اذإوإ»

 ُاَسِلااَدَِو راي 0505 اَدِإَو وليل ّتَر نامل اَإ " ٌروُبُقلا اذإوإ» :4 اهزام بهذن ضعب
1 ُُ - 

 2 َمَكَقاَن قب نيل 0 ل :ه اهف نم جرخأف ُْتْنِحُب «تَرِفْعُب

 تمملف سفن تمل يل تريعنروبفلا ذو( © ترجف ناك اذإ «ثّرحخأو ُتمّدقام سفن ْتَمِلع

 ىلا ٍمركل كبَر َدرءَمْنَسِإْلا امال 0-5 ) :" اذه لصح . 1 كّرغام ُناسنإلا اهّيأايإ» :5 اذه ّلصح اذه
 ير 727 ضعب هماوتي امال ٌديدب# اذه 4مركلا كرب
 03 كبي َةَفاَكَوَروُص يأ( َكَلَدَعَف كوس كلخ نبااي كّرغام :ىنعملا لب ؛همرك هّرغ هّنَأ :سانلا
 نارك( نفل ناو نير نوؤكتلبالك 2 قاونف كقلَع يذلاج :0 ؟قيلبالاع هبات ريقحج ل رس و 1 صحح صم اماو جرم كيس هتيصعم ىلع ٌتمدقأ ىتح ميظعلا كبرب مدأ
 7 نوُلعَفَتأم نم هم حج ل . ىف ًايقتسم أَي كلعج 4َكّلدَعُف

 | ا 0 لسع يت ف و 1 ١
 نا( ميج : نإ اوعفتاَمَتوُماَعي () نبك ًءاشام ٍةروُص يأ يفإ» :8 لاكشألاو تائّيملا

 نيم نيّرلأ مويا همولَصي () 0ويجج رات ىلص هللا لوسر نأ :ريرج نبا ىور 4كبكر
 هو اذإ ةفطنلا َْنِإو :لاق ملسو هلآو هيلع هللا

 5 7 01 1 لك ىلاعت هلا اًمّرْضحأ محرلا يف تّرقتسا ِنِيَرلََُم يام كرد امن (7) نيل وئاَم كنَردَأ امو لجل
 ا! 0 | هيلع ملل ىلص ارق مث (مد نيبو اهنيب ب 09 يال 0 وح سس نب هو جرس صار ل

 «كبكر ءاشام ةروص يأ ينإ» :ملسو هلاو د

 سف | روش 2 نيففطللا روش 2: 0 «نيّدلاب نوُبَدكت لب الكا :9 كّللكش
 - 1 هلك يصاعملاب ميركلا ةهجاوم ىلع مكلمح امّنِإ

 دك ١٠١: باسحلاو داعملاب مكبولق ٌبيذكت

 60في سالك أولاد اننا ]لثو 0 ىب درسا نرئط» 1١ «نيبتك دوسان َلعأو اك 019َنيرل ا يفن طم ريو ...٠ .طارك> ١١١ يضف مكيلع نرر)
 مَعَ كيكو نظيال أ( نومه مهولكَدِإ مهولياقثالف ءامارك ةظفح ةكئالمل مكيلع َنِإ
 و تر صرخ دل : ً 8 ور عيمج مكيلع نوبتكي مهّنإف ,حئابقلاب

 69مل بل ضدي( طع نول نوع 4« معن يِفل راربألا نِإإَ»8 ١: مكلامعأ
 هر ١: 4 لجو ّرع هللا اوُعاطأ نيذلا مه :ٌراربألا

 مه :راجفلاو] « مجَج يفل ٌراجفلا نإوإ»
 موي «عازلاو باّسحلا موي «ٍنيّدلا م موي اهتولصيإ : ١6 :ىلاعت لاقف ميحجلا نم راجيفلا هيلإ ريصيام ىلاعت ركذ مث مث [يصاعملاو رفكلاب هولباق نيذلا

 ُهَدكَأ مث ةمايقلا موي ٍنَأْشَل مظعت ؟4نيدلا ٌمويام كاردأاموإ» : ١ا/ ةدحاو ةعاس باذعلا نع نوبيغيال 4نيبئاغب اهنع مهاموإ» ١: 5 ةمايقلا
 هصالخالو ٍدحأ عفن ىلع ّدحأ ردقيال «ًائيش سفنل سفن كلقتال موي :19 :هلوقب ُهّرّسف مث ؟4نيَّدلا ُمويام كارذأام مثإ» /١: :ىلاعت هلوقب

 .ةمصعلاو قيفوتلا هبو ةّنملاو دمحلا هللو ٌدحأ هيف هعزانيال 4هلل ٍذِئَموي ُرمألاوإ «ىضريو ءاشي نمل هللا ٍنذِإب اَلِإ هيف وه ام

 نيِفَطملا ة ةروس ريسفت
 ساّثلا نم . «ساقل ىلع اوُناتكا اذإ نيذلاإل : ؟ :هلوقب ىلاعت هرسف 3 [نيففطملل ةرخآلا يف] ةراسخلاو كالفلا «نيِفْفْطُملل ليو لل

 لاف «نازيملاو ليكلا يف ءافولاب ىلاعت هللا ّرمأ دقو .نوصقني ه 4 نوٌريِسخُي مهونْزَو وأ مُهوْلاك اذإوإ» :* ًادئاز مهقح نوذحأي «نوفوتسيإل

 نم كئلوأ فاخي اَمأ «مظع مويلإ» :ه ؟4نوُثوُعبم مهنأ كنئلوأ ُنظي الأإ» :4 «مقتسملا ساطستلاب اوُتزو متلك اذإ َليكلا اوفوأوإ» :ىلاعت
 راّثلا لخدأ هيف ريس نم ءبطخلا ليلج عزفلا ريثك لوحلا مظع موي يف ٌرئامضلاو ٌرئارسلا موي يف ٌرئاضلاو ٌرئارسلا ملعي نم يدي نيب مايقلاو ثعبلا
 هنع زجعتام هللا رمأ نم مهاشغي ؛ «كنض رقيض جرح بعص فقوم يف الرع َةاَرُع ةاف نوموقي «نيملاعلا ٌبرل ساتلا ٌموقي َمويإط 5

 ٠ .ىوقلاو ساوحلا
 نينسلاب اوُدحأ لإ َنازيملاو لايككملا اوُصُقَْي ملو - اهنم- ّنبب ْمُتيُِتْا اذإ لاصخخن سمخ نيرجاهملا رشعماي» :ىاحلاو يقييبلاو رازبلاو هجام نبا دنع رمع نبا ثيدح يفو ١ :ةيآلا

 ./ه48/؟ج بيغرتلا/ .ثيدحلا (مييلع ناطلسلا روجو ةنؤملا ةّدشو



 بنك)نيَجاَمَكرَدأآمَو(ي) نيس عل َجُمْلا َبتكَنإَدلك

 9 نيذلأم ديبو ذكيا( نيزك ولما عر

 ٌريِطلمأ لاا ءهَبلَع هيَ« ِرأِرئُم لل ويبدي

 ممالك( نوبسكَيأ كَم مو ولف لع نار الك( نيود

 اب لاب( ماا اصمت ملء ا نووجَحلذيَوَيميَيْنَع

 َتيِتَلِععَ راجل َب تكد سالك( َنوْذَكتْمكَىلااَدَه

 067 2 موفرَع بتكا(ؤ) َنوُيلعاَم كرد آَمَو ل
 ىف رم وظن كيال لع( )ويك يكرر (7)

)0 

 (©) و وُعَحَم ٍقِحّت نِمَنْوَمْس 4 09 ولآ ههُمُم

 جارد َنوُسفتَتكَمْلاس ضاََتَْلَم َكِلَذ فَو كَسِمْؤَحَتِخ

 تسيرلأَذإ 7 ترْورَممْلااَبيُبَرْتساِنَع ا ٍِنمَسَنِم

 ا ضي أومم | َنيِذَلاَنمأوناك ومرح

 7 َنيهكَفأوبلَقنأ ٌمهلْهَأَكِأَلَهااَدِإَو () 0 0
 سر 0 للا ياا

 اس7 ل ًاراَذِإَو

 © َنوْكَح ضير افلام نينا 6 ني د خا

088 

 «ِنيجِس يفل ٍراّجْفلا باتك نإ الك :

 باذعو ميقم ,قيض يف مهاوأمو مهريصم
 هيف «ةعباسلا ضرألا تحت :نيججّسلاو ملأ

 «نيّجِسام كاردأاموإل :8 رافكلا حاورأ

 سيل «موقرم ٌباتكإ» :4 [هنأشل مظعت]
 بتك امل ريسفت وه انمّنِإو [مدقت امل] اريسفت
 ٌبوتكم ٌموقرم يأ ؛نيجِِس ىلإ ريصملا نم مهل
 ٠١: هنم صقنيالو هيف دازيال هنم غورفم

 موي ىلإ اوراص اذإ «نيبّذكملل ٍذَموي ليو
 نيذلاإ» ١١: رامدلاو كالحلا م ةمايقلا

 هعوقوب نوقّكصيال «نيّدلا مويب نوُبَدكي

 « مثأ ٍدتعم لك الإ هب ُبّدكيامو» : ١
 اذإ)» “١: مارحلا يطاعت نم هلاعفأ يف تعم
 اذإ «نيِلْوَألا ٌريِطاسأ لاق انتايآ هيلع ىَلْتت
 سيل الك ١: 4 هب بّذكي هللا مالك عمس
 نيّرلا «مهءولق ىلع َناَر لب اوُمعز ام ُرمألا
 «نوبسكي اوناكامإ» نيرفاكلا بولق يرتعي
 ١8: تيمع ىتح ءاياطخلاو بونذلا نم

 «نوبوُجخمل ٍذنموي مهُّير نع مهنإ الكإ»
 مهنإ مثل :15 مهقلاخو مهّبر ةيؤر نع
 نع نامرحلا اذه عم مه © محملا اولاَصَن

 لاقُي مثط : ١١ نارينلا لهأ نم نمحرلا ةيؤر

 كلذ مهل لاقُي «نوُبَّدكت هب متتك يذلا اذه

 ١: ريقحتلاو خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع
 يأ ر راربألا تباتك نإ ًاقح «الكإ

 ًامظعم ىلاعت لاق مث  ةتحلا يف ينعي «ِنيلِع

 كاردأاموإ» 4 عا ًامخفمو ُهّرمأ
 مهل ّبتك امل ًادكؤم ىلاعت لاق مث (نوُيلِعام

 هدبشي ٌموقرم باح ف ل

 ايف «نورظنيإ» رّرُّسْلا يهو « كئارألا ىلع :77 ميقُم معن يف مه ةمايقلا موي © معن ٍيِفل راربألا نإ :؟ 3” ةكئالملا مهو ,«دوُبرقملا

 2:2 مظعلا ميعنلا نم هيف مه امم ةساّيرلاو ةعدلاو رورسلا 4مهتلا َةَرْضن مهِوُجُو يف فرعتإ : ١ 4 لضفلاو ريخلا نم ىلاعت هللا مهاطعأ

 كلذ يفوإ» رمخلا مهل هللا بّيط :يأ «كسم هطلخ #«كّشسم هماتخإل مك ,ةنحلا رمخ ءامسأ نم :قيحرلا 4 موتخم قيِحَر نم َنوَقْسُيِ»

 « منست نم ةُجازموإل : "0 «نوُلِاعلا لمعيلف اذه لثملإ» :ىلاعت لاق اك «نوقباستملا هلثم ىلإ قبتسيلف اذه لثم يف 4نوُسفاملا ٍسفاعيلف

 «ًافْريص نوبّرقملا اهرشي 4نوُبَرقملا اهب ٌبرشي ًانيعإ : 7 ةّنجلا لهأ بارش فرشأ وهو «مينستلا هل لاقُي بارش نم فوصوملا قيحرلا اذه جازمو
 اذإول» ٠" مهنورقتحيو مهب نور عسي «نوكحضي اونمآ نيذلا نمإل ايندلا يف «اوناك اوُمرجأ نيذلا نإ : "4 اجزم نيهلا باحصأل جزقو

 نينمؤوملاب اولغتشا مهزانم ىلإ نومرجلا ءالؤه عجر اذإ 4نيهكف اوُبلقنا ُمهلهأ ىلإ اوُبلقنا اذإوإط ١: مهل نيرقتح «نوزماغتي مهب رم
 ءالؤه ثعْبام «نيظفاح مييلع اوُليمرأاموإط مم :ىلاعت لاق مهتيد ريغ ىلع مهنوكل (نولاضل ءالؤه نإ اولاق ْمهور اذإوإ : :" 7 مهنوُرَقحُي
 كفلوأ مهب كحضام ةلباقم يف «نوكحضي رافكلا نَم اوُنمآ نيذلا مويلافو» :" 4 مهم اوُفلكالو مهلاوقأو نينمؤملا لامعأ ىلع نيظفاح نومرجملا

 .ةمايقلا موي مهنم نوكحضي
 ذوخأم :نيجَسلا ا/ :ةيآلا

 .[نيلفاس

 - داع نإف يلق لقص اهنم بات نإف .هبلق يف ءادوس ةتكن تناك ًابنذ بنذأ اذإ دبعلا نِإ) كليم هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع حيحص نسح ٍدانسإب يذمرتلا ىور ١ 6 :ةيآلا

 لفسأ ىلإ تاكرد رانلاو ءالُعلا يف تاجرد ةّنجلا تناك اذهلو] .عسّنا اهنم ىلاعتام لكو «قاض اهنم لفاست املك تاقولخملا ْنِإف «قيضلا وهو نجسلا نم



 اقفال ةنجلقلزإب هلا ءابلوأ مه «نورظنُي ِكئارآلا ىلعإ» 0 هلل هع ةماعلا هللا ءايلوأ نو اهني تلئا ألا د
 لهو "كك هتمارك راد يق مهبر ىلإ نورظني

 09 هراعتيا وا مزتخلا ب لها هور وبآرالا لع. اقدحخ له ؟«دولنم عكا فكل بؤ سل عاد سوو
 نم نينمؤلا هب , نوبي اوناكام قلع رافكلا

 00 001 10 © القيس روش ل 00 2( لقيا روش را اوزوج لق :ينعي ينعي الل مأ صيقنتلاو ءازهتسالا

 7-2 ش .هلمكأو هو ءازجا ٌرفوأ
 ةيكرلا ديفا ولاهو سل ٠ قاقشنالا ةروس ريسفت .

 00 إو ايف تّفحو هير تنذأو () تيكن تلاد كيبل ةمايقلا موي كلذو ب ءامسلا 14 3
 002 ا كويس سر اهّبرل ٌتعمتسا اهبئبرل ٌتنذأو :؟

 هيي 9 (©) تقولون تلت اَفاَمْسَقْلَاَو ل 4« تقحوإ» قاقشنالا نم اهرمأ ايف تعاطأو
 يذلا ميظعلا هنأل مّرمأ عيطُت نأ اهل ّقحو 2 مس

 َقوأ َنُماَمَأَها (ِهيِقكمف حدك كير عداكَكَنِإ سنجل وألا اذإوإ» :5 يش م رهت دقو عنا
 بقوا اريساَباَسِح بسحب َفَْوَس () -ةِزيِمَيوَبك 4:  ثَعْسْوَو تفرقو تطسب عتتم
 000 و هل سو راد هع ل تاومألا نم ايفام «اييفام تقلأوإ»
 02 وِرهْظ« ةروهبكف وأ أنسان ومس دخل اهّبرل تنذأوإ :© م ل
 يع ماس ع 9 حدك كنإ ناسنإلا اهيأايإل : 5 #« تقُح

 انني 30160 سلس ا اًروُسأوع ًايعس َكّبر ىلإ عاس كن «ًاحذك كبر ىلإ

 ميدل بونك 0ك ىقلعس ٍكنإ «وقالشفإ ١ لم أعو

 ريح دس راو ماس ١ ماس عمر روج كه 0 ا يتوأ نم اًمأفإ» : أ رش وا ريبخ نم تلمعام

 در مب ب ميحج ب ع تن حو ؛ © قط ْعَتَسكَن لوسر لاق ءريسعتالب ًالبس أ ريسي ًاباسج
 رووا كن فون شقوُ نما :ملسو هلو هيلع هللا لص هللا

 كَ 0 كب 2 221 ل ع ةدقبس

 مدد وحصد وع أ - ١

 ري يك 0 هاو «ضرعلا كاذ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق

 90 1 2 يف هلهأ ىلإ (ًارورسم هلبهأ ىلإ ٌبِلقنيوإط :9
 9 ٍنونَممريغرَج أك تحَصلوثو وأما ءنيِذلا الإ ٠١: لجو ّرع هللا هاطعأ امب ًاطبتغم ةّنجلا

 56 هلاشب «ورهظ َءارو ُهَباتك ّيتوأ نَم اًمأوإ»

 ٍاوُعْذَي فوؤَسفإ : ١١ه ٍهرهظ ءارو نم

 [ةرخخآلا نم] فاختيالو بقاوعلا يف ركفيال [ايندلا فز احرف «ًارورسم هلهأ يف ناك نإ : ١ «ًاريعس ىلصيوإل : ١ اكالهو ًاراسخ يرو

 عوجرلا :ٌروخلاو .هتوم دعب هديعُيالوا هللا ىلإ ,عجريال هنأ دقتعي ناك ٍَروُحَي ْنل نأ ٌّنظ هنإإل : ١ ليوطلا نزحلا ريسيلا حرفلا كلذ هبقعأف

 ءاهبورغ دعبو سمشلا عولط لبق قفألا ةرمح وه :قفشلا «قفشلاب مسقأالفإل : 5 هلامعأ ىلع هيزاجيو «ًاريصب هب ناك هّبر نإ لبط 6

 عمتجا اذإ «4قستا اذإ رمقلاو» عمجامو «قسوامو)» «ًالبقُم ليللابو ًاربدم رابنلاب هللا مسقأ «قسّوامو ليلاوإ» : /١1 هلك رابنلا :يأ

 ا عدودجسلال الا يلع هر ذو ١" ؟4نوُنؤْيال مهامفإل : 7 ٠ لاح دعب ًالاح بط نع اقبط َنيكرتلل 13 ىوتساو

 مهْرشبف "4 مهروص ىف رمت م «نوغو اج ملأ اول حل ةفلاو داباو بكل هيتس نم دوك اورفك نيذلا

 اونما نيذلا نكل :يأ عطقنم ٌءانثتسا اذه 4اونمآ نيذلا الإإ» :؟© املأ ًاباذع مهل ّدعأ دق لجو ّرع هللا َنأب دمحاي مهريخأف «ملأ باذعب

 .عوطقم ريغ 4ِنوُنْمَم ٌريغإ» ةرخآلا يف (ٌرجأ مهإظ مهحرارجب «تاحلاصلا اوُلِمعو مهولقب
 ميسا

 ./8.5/5ج ريثك نبا| .«نوُبسكي اوناكام مهبولق ىلع نار لب الكا :ىلاعت هللا لاق يذلا ناّرلا وهف هَبلَق ولعت ىتح ايف َدْيَز

 ٌبَساحُي فوسفو# :ىلاعت هللا لاق سيلفأ ٌثلقف :تلاق «ِبْذُع ٌباَسحلا شِقوُ ْنَم» :هيَع هللا لوسو لاق :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىور 18:ةيآلا
 ةشئاع نع ملسم ىورو ./488/4ج ريثك نبا/ .امهيحيحص يف ناخيشلا هاورو ««بّذُع ةمايقلا موي باسحلا شقوُ نم «ضرعلا كلذ نكلو ,باسحلاب كاذ سيل» :لاق ؟ًأريسي ًاباّسج

 ٠ ٠ .«مهاري وهو ىلاعت هللا ىلع ضرع ريسيلا باسحلا امّنإ» :تلاق مث «ِبَّذُع باسحلا شقون ْنَمه :تلاق ًاضيأ



 زال ةجتكانب

 ا
 ِدوُمُتَمَورِهاَسَو ايل ) ٍدوُعْوْلأِ ولأول جقربل أت ادلع

 العمد[ دوو اٍتاَدرال يلد ودخل اتكلم(

 أومقتاَمو ير دوهش َنينِمّومْلََِنولعِباَملعمشَو يل دوعف
 كلُممَل ىِذل 9 دوحه نم نإ مهن

 ندا( ديت ديوس لل هدلاَو ضراْل أَو توسل

 و ةهَعش اعرف تنمو َنيِنِمَوُلأ أوف
 مه تحرص ولهوأونما 0 0في يباع

 َسطبَنِإ 3 ريكْلأَ ف ركل[ تت

 ((3) ودول اروع وهو 9 ديو يب وهون يمك
 دوج ُثيِدَح َكَنَألِم دي ماماَع 9 كيلر

 نسما (©) ٍبيزكت يفأ أور ند لبا دوو نوع(

 قي خا دو

 قنادر ١
05 

1 

 جوربلا ةروس ريسفت
 موجنلا يهو 4 جورُبلا ٍتاذ ءامسلاوإط ١:

 ةمايقلا موي (ِدوُعْوْلا مويلاو :؟ ماظعلا
 ةعمجلا موي دهاشلا ؟ِدوْبشمو ٍدهاشوإل :'"

 ٌُدهاشلا :سابع نبا لاق .ةفرع موي دوهشملاو
 موي دوبشملاو ءمّلسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 سال :هل عومج موي كلذإ» :ًارق م عةمايقلا

 ٌباحصأ لبق :4 «ةوهشم م موي كلذ

 اذهو دودخألا باحصأ َنِعْل «دودحخألا

 نم ىلإ اودمع رافكلا نم موق نع ربخ
 دردحألا محل اورفحف نينمّوملا نم مهدنع
 ٍراثلا» : :© اهف مهوفذقف ًاران هيف اوُججْأو

 مه ذإج :5 عبطحلا تاذز كدوُقَولا تاذ

 اهيف نوقلي اهملع اودعق] 4ِدوُعُق اهلع
 نينمٌّؤملاب نوُلعفيام لع مهوو» :ا/ :[نينمؤملا

 هل [راسفكلا ينعي ؛روضح] «دوبش

 زيزعلا هللاب اونمْؤُي نأ الإ مهنم اومقناموإ»
 ٍتاومسلا ُكْلُم هل يذلا :4 4ديمحلا

 ىلع ةللاوإ» [هل كيرشال هدحو] 4 ضرألاو
 ىفحتال هقلخ لامعأب ملاع] ؟ديهش ءيش لك
 نينمؤملا اوُتَتَف نيذلا نإ ٠١: [ةيفاخ هيلع

 اًمع كاوُبوُعَي ل مث مهرقرح «تاسؤملاو
 تاذع مهلفو اوُنلسأام ىلع اوُمدني لو ءاولعف

 ءازجلا نأ كلذو «قيرحلا ٌُباذع مهو متهج
 :يرصبلا نسحلا لاق .لسمعلا سنج نم

 وهو هءايلوأ اولتق دوجلاو مركلا اذه ىلإ اورظنا
 نيذلا نإ» : ١1١ ةرفغملاو ةبوتلا ىلإ مهوعدي

 ريخي ©تانج مه تاحلاحصلا اوُلمعو اونمآ

 نم يرمتط تانج مهل نأ نينمّوملا نع ىلاعت

 *١: مهيلع [هباذع] ديدشل هرمأ اوفلاخو هلسُر اوُيَّذك نيذلا هئادعأ نم «ديدشل كبَر شطب نإ : ١١ «ريبكلا ٌزوفلا كلذ رابمألا اهتحت

 هيلإ ! بات نم بنذلا رفغي (ُروُمَعلا وهوإ : ١ 4 عفادمالو عنامم الب هأدب اك هديعُيو قلخلا أدبي ةماتلا هتردقو هتوق نم دعي و ءىدايُي وه هنإإ»

 :ٌدحلا 4كيجماإ» قئالخلا عيمج ىلع يلاعلا مظعلا شرعلا بحاص «شرعلا وذ : ١8 بيبحلا «ذوذولا» ناك ْأَيأ بنذلا ناك ولو ,هيدل عضخو

 لهؤل : ١ هلدعو هتمكحو هرهقو هتمظمل لعفي مع لأسنالو همك بقعمال هلعف داآ امهم يو د امل ٌلاَعف : ١5 لضفلاو دوجلا يف ةيابعلا

 هءايبنأ اوُبَدَك نيح مهب هللا لعفام تفرع دق :ىنعملاو] «دوُقو نوعرفإل : ١8 ؟ةرفاكلا عومجلا ثيدح دمحم اي كءاج له هيدوُتملا ٌثيدح َكاتأ

 رهاق مهيلع رداق وه «طيحُم مهئارو نم هللاوإ» :؟١٠ دانعو رفكو بيرو ِكش يف مه «بيذكت يف اورفك نيذلا لبإ» ١9: [هلسرو
 ناضقنلاو ةدايزلا نم ظوفحم ىلعألا ٌةلملا يف وه « ٍظوفحم حول فش :7؟ ميرك مظع 4«ديجم ٌنآرق وه لب :*1 هنوزجعُيالو هنوئوفيال

 ءمهرومأ نايبو «ةقيلخلاو قلخلا فانصأ هيفو] .رون هملق ءءاضيب ةّرُذ نم ظوفحملا حوللاو .شرعلا نيمي ىلع ظوفحما حوللاو .ليدبتلاو فيرحتلاو
 .[هللا الإ هلإال :هيف بتك ٍءيِش لوأو ؛مهلامعأو «مهقازرأو مهلاجأ ركذو

 ءافنحم نيدلا هل نيصلخت هللا ةدابع ىلع اوماقأو ءاهونكس ةيرق ىلإ اولزتعا «رشلاو ةنتفلا نم سانلا يف عقوام اوأ ام اًملف ءةرتفلا نامز يف موق اوناك مهنإ :سنأ نب عيبرلا لاق -٠١ 4 :ةيآلا

 كيرشال هدحو هللا الإ ديعنال :اولاقو هيلع اًوَبََف «ناثوألا اودبعي نأ مهرمأف «مملإ لسرأف «مهثيدح ثّدُحَو «نيرابحلا نم رابج مهب عمس ىتح مهرمأ اذه ناكف قاكرلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو

 ./595/5ج راصتخاب - ريثك نبا/ .ران نم ًادودحأ ّدخ هيلع اْبَأ اًملف فل



 قراطلا ةروس ريسفت

 ءامسلاب ىلاعت ميسقُي 4 قراطلاو ءامسلاوإط ١:
 ةكرشلا وللا 8 :ىلاعت لاق م ” «ةربن سكاوك نم اهيف لعجامو

 نإ ٌبَقاّتلَأ 7-0 راشيل اوف وَ بقثيو و ميضللا 4 بقالا مجتا» 2

 7 ُ م رج ماس مريم هل قرحو ءيبضم وهو هيلع لسرأ اذإ نيطايشلا

 بني (7)نؤمبذتمإلا رطل (نر) ظِفاَح العال ني اهيلع امل سفن كك نإ :4 ناطيشلل
 6 سرع يحب 224 مسج عوج صح اسرحي ظفاح هللا نم اهلع سفن لك «ظفاح
 (© رواق يجمل يرو للقيم (ي) قفا نم ٌتابَقَعُم هلإل :ىلاعت لاق م «تافآلا نم

 عجيل اتادِامَتل 6 فري م 0 هلا رمأ نم هنوظفحي هِفلخ نمو هيدي نيب
 1 2م رو هيبت ؟«قلخ مم ناسنإلا رظميلفإو : 0

 تا ص ركل لَه 1 لا نمو لحرلا نم 0 ءام

 5 00 0 | 6[١
 ا 0

1 ِ 1 2 2 0 : 1 
 «بئارتلاو بلّصلا نيب نم جرخيإل 3 ١:

 نقلا ملكا

 وو
 مو

١ 
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 ةأرملا بئارتو] «ةأرملا بئارتو لجرلا باص
 4«رداقل هعجر ىلع هنإإ» :8 [اببلق ةراصع

 برخلا
 -لزغار هم اع رس 00 < 000100 ءا 8 7-53 1 ا 90 ققلاكيرمت ٠٠١ ماتا ب رهطت «زئارسلا لب وو ئدهفردق ىِنْلَاو هتموت كل أ َكِْي 0 م 000 1 8-52 57 :9 [ٌرِداَقَل لاق 6 ءام ناسنالا در ىلع هنإ] 7

 ٌكُقِرَفْنس 4 نا قاسم 02 نم هذشني «رصانالو ِةَّرق نم هل امفإ»
 ع 6 2 0221 0 ا عج لذ # عجرل 0-2: و : 1 7 رلا ٍتاذ ءامسلاوإ#» ١١: هللا باذع

 كرست و نر قي "امورهجلا واعي مَنِ هلل اءاسامالِإ اير مس الف رطملا هيف يذلا باحسلا وهو ءرطملا :عجرلا

 7 لوقل هنإإ» ١7: تابنلا وهو .عادصنالا 0 سلس 0اس 0ك تاذ « عدلا ٍتاذ ضرألاوإ» :؟

 توي 0 ل اراتل أل ضصي د ىِزْلَأ 6 قتل احم «لزهلاب رهاموإ» ١: 4 ٌّقح لوقل «لصف

 هس سس ع ع ريحا سس كيس اديك نوديكي مهنإإ» ©١: ّقَح دج وه
 (2) للصف هيَوَمْسُ 71“ حلقأ دق قل ُُ فالخ ممل نوركمي
 «أديك ةيكأرإ : ١١ :ىلاعت لاق مث

 لّهَمفل ١7: [مهديك ءازج ميهزاجأ]

 باذعلا نم مهب لجأ اذام ىرتسو ءليلق 4اَديَوُر مُهْلهمْأل مه لجعتستالو مهرظنأ «نيرفاكلا

 ىلعألا ةروس ريسفت
 :مظعلا كلير مساب خب خيسفإل تلزن امل لاق © ««مٍدوجس يف اهولعجا» :مّلسو هلآو هيلع هللا ىَلِص لاق تلزن ال 4ىلعألا َكّبر مسا حبس ١
 ىدهو ًاردق رّدق 4ىدهف َرَّدَق يذلاوإب :" تاكيحلا ٍنسحأ يف قولخم لك «ىّوسفإ» ةقيلخلا «قلخ يذلاوط :* (مكعوكر يف اهولعجا)

 4 ىَّست الف كث ارقلسإ» :* ًاريغتم ًايشه «ىوحأ ًءانغ ةلعجفإل : © عورزلاو تاتابنلا فونص عيمج #ىعرملا جرخأ يذلاوإل : 5 هيلإ قئالخلا

 رهجلا ملعي هنإإ» هللا ءاشام الإ ًاقيش ىسنيال هللا ًءاشام الط :1/ اهاسنيال ًةءارق هئرقُيس هّنأب هل هنم دعوو هلوسرل ىلاعت هللا نم رابخإ اذه

 ْنِإ ركذفإل :4 .ًايقتسم ًاحمس ًالهس ًاعرش كل عرشنو ءريخلا لاعفأ كيلع لبسُن «ىرسُيلل كرسينوإل : :/ ءيش هيلع ىفخي الف 4 ىفخيامو

 اهبتجتيوإ» ىلاعت هللا ىشخخي ُهبلق نم دمحتاي هغلبت امب ظعتيس «ىّشخي نَم ٌركذيسإل : ٠١ ةركذتلا عفنت ثيح ركذ «ىّركذلا ٍتعفن
 فداص دق] «خلفأ ذقإل ١: 4 هعفنت ةايح « يحيالوإو حي رتسيف كاف توميال مثإ» ١: 4«ىربكلا َراتلا ىَّلصي يذلا ١7: «4ىقشألا

 .هللا رمأل ًةعاطو «هللا ناوضر ءاغتبا اهتاقوأ يف ةالصلا ماقأ #«ىلصف ِهّبر مما ٌركذوإل ©١: [كرشلا نم] هسفن رهط «ىكزت ْنَمإه [ةّنجلا يف ءاقبلا

04١ 

 مويو» :ننسلا لهأو ملسم ةياور ينو .«ةيشاغلا ثيدح كانأ لهو «ىلعألا كّبر مسا حسب نيديعلا يف أرق هع هلل لوسر نأ ريشب نب نامعنلا نع دمحأ مامإلا ىور :حبس ةروس
 ./455/5ج ريثك نبا/ .«دحأ هللا وه ّلقو «نورفاكلا اهيأأي ”لقو «ىلعألا كبر مسا حّبسب رتولا يف يف أرقي ناك هلم هللا لوسر نأ ًاضيأ دمحأ ىورو (ةعمجلا



1 

 2-5 راح ةرخجلاو 0 اند هسا َنوُرْيَوَت لب

0 

1 

 ١ع

 ا
 و را حس

 7 َةَعْشَحٍذَمَوَي هوجو ين 00 ٍةَيِشيلْعَلاثيرَح كنت كلتا له

 0200“ سويلم

 )ياء يعم قش () دمار ص (ج) سون هلع

 09 عوجري الون ينل 3 عير نما سن
 09 ريل اََِنَج فم ةَيضاَراَبيَعَسْل ا ةَمع ليم

 تاك نر 6 نا ع
 0 كب 0

 يم إو( تفلح تيك لبلاك وُرظني الف

 َقكَى ضر ل 129 تَبِصن تل ِلاَبَْل َكِإ د9 تعفر

 مهتلَعَتَسَل )وكرم َتَأآَمَنِركَدَف () ٌتَحِلُس
 َباَدعْلا هاه َذَعف © َرَمَكَو ٌلَو'نَماَلِإ (7) لوس
 9 | مُباَسِحاَسِتَلعَنإَ 2 © مُايإَتلإَدِإ 9 رك 3

604 

 اهنومّدقت ايندلا ًةايحلا نوُرِئْؤَت لب : 5
 ٌريخ ةرخآلاو)» : 1ا/ ةرخخألا رمأ ىلع

 ءايندلا نم ريح ةرخآلا يف هللا باوث *« ىقبأو

 «ةيقاب ةفيرش ةرخاالاو ةيناف ةيناد ايندلا نإف

 :14 ؟ىقييام ىلع ىنفي ام لقاع روي فيكف
 تاظع نم ةروسلا ينام] اذه نإ

 ين] «ىلوألا فحصلا يفلت [ظعاومو
 مهاربإ فحصل : 18 [ةقباسلا هللا 3

 .[مالسلا امهيلع] «ىسومو

 «”ةيشاغلا ةروس ريسفت
 ةيشاغلا ؟4ةيشاغلا ٌُثيدح كاتأ لهم ١:

 مهّمعتو سانلا ىشغت اهنأل «ةمايقلا ءامسأ نم
 اهعفنيال ءةليلذ «ةعشاخ ٍذئموي ةوجو : ١

 يصاعملاب ةلماع ؛4ةبصان ٌةلماعإل :" اهلمع

 «ةيماح ًاران ىبصتإل : 4 راّثلا يف ةبصان

 نيع نم ىَّقْست» :© ٌرحلا ةديدش ةّراح

 ٌماعط مهل سيل :" اهرح ىبهتنا دق (ِةينآ

 :ال رالا رجش :يرضلا 4 عيرَص نم الإ
 لصحيال # عوجم نم ينغُيالو ُنِمسْيالل
 ٌةوُجّوم :8 روذع هب عفدنيالو دوصقم هنم

 اهيعسلإ» :4 ةمايقلا موي 4ةمعان ٍذِيَموي
 ٍةنج يفإ» ٠١: اهملع تيضر دق #ةيضار
 1١١: نوُنِمآ تافرُعلا يف «ةيبب ةعيفر «ةيلاع

 ةئجلا يف عمستال 4«ةيغال ابيف ٌعمستال»
 ةيراس «ةيراج نيع اهيفإ» ١7: وغل ةملك

 اهيلع ةمعان ةيلاع (ةعوفرم ٌررَس ابيفإل ٠
 ينعي 4ةعوضْؤَم ٌباوكأوإلل ١: 4 نيعلا روحا
 ١8: اهدارأ نمل ةدصرم ةّدعم برشلا يفاوأ

 يبارزوإ» ١5: دئاسو «ةفوفصم قراغو»
 نيلت كلذ عم يهو «ةّدشلاو ةّوقلا ةياغ يف اهّنإَف ؛بيجع ٌقلخ اهنإف ؟4َتَقِلُح فيك ,لبإلا ىلإ نوُرظني الفأ) : ١1 انههو انهه طسُب (ةثوقبم

 :(ٍجوُرُف نم اهامو اهاتيزو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اوًرظني ملفأإ» :ىلاعت لاق اك ؟4َتعِفُر فيك ءامسلا ىلإوإ» : /١ فيعضلا دئاقلل

 تّدُمو ٌتَطِسُب فيك «َتحِطُس فيك ضرألا ىلإو# : ا اهلهأب ضرألا ديت الث ًةيسار ةعباث «تييعن فيك ٍلابحلا ىلإوإل : ١4

 انيلعو غالبلا كيلع امّنِإفإط مهلإ هب تلسرأ امب ساّتلا دمحاي ركذف «رطيسمب مهيلع تسل ٌركذم َتنأ امنإ رك ذفإ 5١: ؟تدهمو

 نع ىلوت نم «رفكو ىّلوت نَم آلإإ» :3 راب مهيلع ٌتسلإ» :ىلاعت لاق اك «رطيسمب مهيلع تسلل : ؟؟ :ىلاعت لاق اذهلو «#باسحلا

 :؟5 مهبلقنمو مهعجرم «مُهَبايِإ انيلإ ْنِإإظ :5© [اهُباذع مئادلا منهج يهور «(ربكألا باذعلا هللا هب هُبدعُيفإ» :* 4 ٌىحلاب ٌرفكو هناكرأب لمعلا
 . رشف ًارش نإو ٌريخف ًاريخ نإ اهب مهيزاجنو ,مهامعأ ىلع مهبساحُت نحن (مهَباَسِح انيلع نإ مثإ»

 .ةوحنب ملسمو «دوادوبأو كلام هاقر .ةعمجلا مويو نيديعلا ف ةيشاغلاو ىلعألا كر مسأ حسب أرقي نك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريشب نب نامعنلا نع )3(

 نبا ىورو .(قفيام ىلع ىقبيام اورئاق فاّيدب رض ةئرخا ّنحأ نمو هئرخاب رض هايد ٌيحأ نم :لاق هع 2 هللا لوسر ْنأ يرعشألا ىسوم يبأ نع دمحأ مامالا كور 15 :ةيآلا

 ٌتكسف «ةرخآلا ىلع ايندلا انرثا :لاقو «هباحصأ ىلع لبقأو «ةءارقلا كرت هايندلا ةايحلا نورثؤت لبؤ» غلب اًملف «ىلعألا َكْبَر َمْسا حّبسإ# هباحصأل أرق دوعسم نب هللا دبع نأ ريرج

 ./5 ١1/4 ج ريثك نبا/ .[خيبوتلاو ظعولا هجو ىلع هنم اذهو] .لجألا انكرتو لجاعلا اذه انرتحتاف «ةرخالا اًنع تيوزو ءاهيارشو اهّماعطو اهّءاسنو اهّتنير انيأر انأل ايندلا انرثا :لاقف «موقلا



 رجفلا ةروس ريسفت
 ٍلايلوإ» :؟ حبصلا وهو «رجفلاو» ١:
 حيحص ينو .ةّجحلا يذ شع «رشع
 ٌبحأ حاصلا لمعلا مايأ نمام» .:يراخبلا

 داهجلاالو :اولاق «مايألا هذه نم َنييف هللا ىلإ
 هللا ليبس ين داهجلاالو» :لاق ؟هللا ٍليبس يف
 نم عجري مل مث هلامو هسفنب جرخ ًالجر الإ

 مسقأ «رتولاو عفشلاو» :" (ءيشب كلذ

 :4 ٌرْثوو ٌعفش مهلك قلخلاو .هقلخب ىلاعت هللا
 يف لمإ» :ه بهذ اذإ يِرْسَي اذإ ليللاو»

 بلو لقع يذل «رجَج يذل مسق كلذ
 عنمي هنأ ًارجح لقعلا يمس

 لاعفألا نم هب قيليالام يطاعت نم َناسنإلا

 « يداعب كبر لعف فيك َرَت مأط :5 لاوقألاو
 ثيداحأ مهلعجو مهرمدو مهكلهأ فيك

 داع ءالؤم ؟ك«ٍدامعلا ٍتاذ َمَرِإظ :1/ ؟ًاربعو

 نب ضوع نب مرإ نب داع دلو مهو «لوألا
 هيلع ًادوه مهلإ هللل لسرأ .حونا نب ماس

 :8 ةيتاع رصرص خرب هلل مهكلهأف .مالسلا

 مهتوقل 4دالبلا يف اهّلفم َقلْخُي م ييلا»
 نيذلا ةومو» :9 مهبيكرت مظعو مهتّدشو
 ٌرخصلا نوُعطقي ينعي «ِداَولاب ّرخصلا اوُباَج
 نوثجحنتوإ» :ىلاعت لاق اك ءاهنوُتحني «يداولاب
 َنوعرفوإل ٠١: «4نيهراف ًاتوُيِب لابجلا نِم
 نوّدشي نيذلا دوُتجلا :دادتوألا مداتوألا يذ
 «دالبلا يف اًوَعط نيذلاو» ١١: هرمأ هل

 اًوّتعو اودّرَم «داسفلا ايف اورتكأفإ
 "١7: سال ةّيذألاو داسفلاب ضرألا يف اوُتاعو
 لزنأ «باذع طوس كبر مهيلع ٌبصف»

 امّنإو «نيدو

 ١8: هيعسب الك يزاجيو نولمعي ابف هقلخ ٌدصري :ينعي «(ِداصرملابل كبر نإ : ١ 4 اهل ٌدرمال ٌةبوقع مهب ّلحأو ءامسلا نم ًارجر مهلع هللا

 هيلع َردَقف ةالباام اذإ اًمأوإ» : 1 « نمركأ ير ٌلوُقيف ةمعنو هَمركأف هير ةالعباام اذإ ُناسنإلا اًمأفإط

 ءالتبا وه لب ؛ءكلذك َسيلو هل مارك هللا نم كلذ نأ دقتعيف ؛كلذ يف هريتخيل قزرلا يف هيلع هللا َعّسو اذإ هداقتعا يف ناسنإلا ىلع ىلاعت

 هالتبا اذإ رخخآلا بناجلا يف كلذكو «#نورعشيال لب تاريخلا يف مهل ٌراسُن . .نينبو رلام نم هب مهّدُم امّنأ نوبَسحيأإم :ىلاعت لاق م ناحتماو

 ىلع هيف دارملا امن . .اذه ينالو اذه يفال معز م رمألا سيل «الكإ» :ىلاعت لاق اك «هل ةناهإ هللا نم كلذ ْنأ دقتعي قزرلا يف هيلع َقّيضو ُهّئحتماو

 نورمأيال ؟نيكسملا ماعط ىلع نوّضاحتالوإب : :18 [مانغ ةلاح يف] «متيلا نوُمركتال لب الكإ : /١1 ربصلاو ركشلا :نيلاحلا يف هللا ةعاط

 0 مارح وأ لالح نم مهل لصح ٍةهج يأ نم ينعي كَم الكأ ٌتارتلا نولكأتوإل : ١9 [مكيديأ يف لاملا ةلق ةلاح يف] ءارقفلا ىلإ ناسحالاب

 نم قئالخلا ماقو «تيّوسو تدهُمو تو «ًاكد اكد ضرألا ِتَكُد اذإ)» مح «الكإل :؟١ ًاشجافو ًاريثك 4ع ًاَبُح لاملا نوُبتْو

 فص اَفَص كل اوإ» [ىاعت للا ىلإ فيكلاب ملسنو نموت هباشخملا نم اذهو] هقلخ نيب ءاضقلا لصفل ينعي (كّبر ءاجوإلل : فب ٍهيرل مهروبق

 رك ذتي ٍذِئَموي» يذمرتلا هاور «اهنوّرجي كلم فلأ نوعبس مامز لك عم مامز فلأ نوعبس اطو) « منهج ٍذِئموي ءيجوزل 077 ًاقوفص ًافوفص
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 رت لو )روافع لابو(
 دال يكرم رمى كلذ فله يو

 © دكا فاهم ْقََح للا( داَمعْلَأٍتاَدَمَرِإ ()

 )انوا ا ىزنوعروَو (ن) ٍداَوْلابَرَحَصلاوناَجَنزلاَدوسَتَو

 َ تصفه ءاسنلاهيناورك ويكلف

 مكرم 67) ٍباَدَع طَوَس َكُيَرَرِهَتل

 نم مك أ تور ُلوُفيِفمَمَمتَو همرك 2000 !نضإلا

 3 هرم ديره كنا 150

 اصلع ص وستعاَلَو 3 َمِلاَ رتل لب
 (0 اكئالخسأ تاك تشات () نكسبلا

 017 عع حو 0 رع طر 0

 ا ضر ا تك اإل ((ي) اًمَجاَبح َلاَمْلا وو

 نمي ىو (اًفَصاَفَص كمل كيرا 0
 ( ىذا هل َنَأَو نضل ارك ٌدَسيِذ موسم

09 

 ؟ىركذلا هعفنت فيكو «ىّركذلا هل ىنأوإل [هتايح يف هفلسأ يذلا هلمع «ٌناسنإلا

 ؟هللا ليبس يف داهجلاالو :اولاق «ةجحلا يذ رشع ينعي !!«مايألا هذه نم ٌنييف هللا ىلإ بحأ حلاصلا لمعلا مايأ نمام» : :لاق هني هللا لوسر نأ يراخبلا حيحص يف تبث ؟ :ةيآلا

 000 .ه/4ج ريثك نبا/ . 08 يشب كلذ نم عجري مل مث هلامو هسفنب جرخ ًالجرألا هللا ليبس يف داهجلاالو» :لاق

 ركني 4 نئاهأ يبر لوقيف ةقزر هي



 :ينعي «يتايخ ٌتمَّدق ينتيلاي لوقيإل :؟ 4
 0 طب الع 000 هلل

 نإ يصاعملا نم هنم فلسام لك ىلع مدني 701 كدا
 تاعاطلا نم ٌدادزا ناك ول ٌدَوَيو ءايصاع ناك 9 دم 7 دس او هدو اس سارع عر

 بّدعُيال ٍذِيَمويف :؟ه اعئاط ناك نإ 3 موش كيو ناي لوقي هع 1 2 42 | دحأ و هبانع ٍدعالِذَِمَو 06 التم دفنت
 37 ًاباذع: 3 ٌدحأ سيلو «دحأ ُهَباَذع ىجْيأ © ٍ ممل تلات 01 52 و 97 2 7 و

 هَقاَثَو قئوُيالو "5 هاصع نم هللا بيذعت 2
 نم ًاقثوو ًاضبق دشأ ٌدحأأ سيلو « ٌدحأ 8 قي ار دركيذ لشي : ٌةيضارِكِير َلِإ

 وح يف اذهو «لجو ّرع مهرب ٌرفك نمل ةينابزلا 9272 بحت 7

 ةّئئمطملا ةيكرلا سفنلا اّمأ «نيملاظلاو نيمرجملا عطا ةيكرا سلا ان - هوتي ت23

 .ةنئمطلا سفنلا اهتيأايط 0 :اهل لاقيف م يشرلا رشرلا ولاهو سل

 كبر ىلإ يعجراإل :38 هتتج يف هدابعل كلا َدكواَموِدِلاوَو اي دابلا ادب لِ تأويل راب اًدنبممسقأ ل دعا امو ىهباوثو هراوج ىلإ « كبر ىلإ يعجرا 0000 00 هرم رحرص ب 0 هه جحا هر ءص ع ع وع 5

 نع تيضر دق «ةّيضرمإل اهسفن يف «ةّيضار رمال حس ف 0 2
 يلخذافإل : ١5 اهاضرأو اهنع هللا يضرو «هللا رد 0ك َنسولقلَحَدَعلاو)

 يلفاوط :". مساج ىفييداع يف دون 0 تكد ُلوثبودَ 2 و سر 20 ل اخ ل
 يفو ٍءراضتحالا دنع اهل لاقي اذهو « ينتج

 5 كم
 هدا

 ا

 2و رع و

 نورشبي ةكئالملا نأ ك ءًاضيأ ةمايقلا موي هندهو ير نفسو ناسيا نيبو ل عجن 0
 هربق نم همايق دنعو هراضتحا دنع نمؤملا 6 أ ّ 6 سر 011001

 ءانهه كلذكف املاك حلاق © تلا

 |. دليلا ةروس ريسفت ٍةَبرْفم دامني ةبَعَسَم ىذِروَي فمنعْطإ وأية
 هللا نم مسق اذه كِدّلَبلا اذهب ُميِسقأال 007 2210 ١:

 «ًالاح اهيف نكاسلا نوك لاح يف ةكمب ىلاعت أر ماوتوأونما ءنيل انكم هنا 50 يرام اد انيكَسِمْوَْ يي 12
 اهلهأ مارحإ لاح يف اهردق ةمظع ىلع هّبنيل )هسا 0 جرم ضو رع سمس جس

 7 دلو 0 مما ابكي ةمح ملابأو اوصاَوَتوِرْبَّصلأ
 «دلبلا دهب لجإل دمحتاي «تنأوإ» :5 عال ءعوو هت 0 ةرملأوص ل سس ع 01

 جرح ريغ نم «كل الح وهف هيف ٌتبصألم (7) ةرصومر انمتلع او َةَمََشَمْلاباحص بلحصأا مه اكلياثباورن
 تداع مث راب نم ةعاس هل ُهّللا اهلحأ ؛مثإالو 0 0 ع

 هج 7 00
 ابأ مدا ينعي (دّلَوامو ٍدلاووإط : ًامارح 00 6 سهل كوش 0 ا

 يف َناسنإلا انقلخ دقلإ» :5 ةذلوو رشبلا

 يف دّبكتي ةغضم مث ةقلع مث ةفطن يف (دبك 21
 :5 ؟هقفنأ نيأو هبستكا نيأ نم لاملا اذه نع لأسُي نل نأ ٌنظيأ ؟يدحأ هيلع ردقي نل نأ ٌبسحيأ) : © اهقاشمو رومأألا ةدباكم يف مث ؛قلخلا

 :4 امهب رصيي «نيسيع هل لعجن ملأ :8 ؟هلل ُهرَي ل «دحأ ُهَرَي مل ْنأ ٌبسحيأإل :9/ ًاريثك الام ُتقفنا 4أدبأ الام ٌتكلمأ لوقيإ»

 4 نيدجنلا ةانيدهوإل ٠١: !؟همفو ههجول ًالامجو ماعطلاو مالكلا ىلع امهب نيعتسي «نيتفشوإ» «هريمض يف امع رّبعُيف هب قطني «ًاناَسلوإ»
 ؟4ةبقعلاام كاردأاموإ» ١: * :ىلاعت لاقف اهّيب مث ؟ريخلاو ةاجنلا اهيف يتلا «ةبقعلا)» َكَلَس الفأ «محتقا الفم ١١: رشلاو ريخلا : :نيقيرطلا

 اذإ» بتي مويلا اذه لثم يف معطأ «أيتيإط : ١8 ةعاجم يذ 4ٍةبغسم يذ موي يف ٌماعطإ وأإل : 1١ [فر وأ رسأ نم اهكف] 4ةبقر كف : ١

 وه مث (اونمآ نيذلا نم ناك مثال : ١17 بارتلا نم هيقي ءيشالو هل تيبال يذلا ًاعقدم ًاريقف «برتم اذ ًانيكسم وأإ) : ١5 هنم ٍةبارق اذ ٍةبرقم

 «ساّنلا ىذأ ىلع ربصلاب نيصاوتملا نم #ةمحرملاب اًوًصاوتو ٍريصلاب اًوًصاوتوإل هللا دنع كلذ باوث بستحم هبلقب نمؤم ةرهاطلا فاصوألا هذه عم

 باحصأ كنلوأإ» :16 «ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نَم اوُمحرا «ٌنمحرلا مهمحري نوُمجارلا» :فيرشلا ثيدحلا يف اك ؛مهن ةمحرلا ىلعو
 ٌران مهيلعإ» :؟ ١ لامشلا باحصأ #«ةمأشملا ٌُباحصأ مهاتتاياب اورفك نيذلاوإ» ١4: نيملا باحصأ نم تافصلا هذبب نوفصتملا 4ِةَتَميملا

 .اهنع مهل ديحمال ةقبطم «ةدصؤم

 [عطقيال] هرجش دضعيال (ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرجب مارح وهف «ضرألاو ٍتاومسلا قلخخ موي ا همرج دلبلا اذه إو : :لاق هيَ لا لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث ؟ :ةيالا

 ./ه11/4ج ريثك نبا/ .ةٌبئاغلا ٌدهاشلا غّلبيلف الأ .سمألاب اهتمرحك مويلا اهُتمرح تداع دقو ءراهت نم ةعاس يل ُتْلِجُأ امّثإو [بطرلا هتابن عطقيال يأ] هالخ ىلتخيالو



 000 سمشلا ةروس ريسفت
 ةززمتلا لو 01 ا :؟ اهئوضو ُياَهاَحُصو سمشلاو# ١:

 200000 : اذإ ٍراهتلاوإ» : اهعبت ؛اهالت اذإ رمقلاوإ»

 مبكرا ارهكزلاوللا م سل اذإ ليللاوإط :4 راهثلا اهيشغ اذإ 4اهالج
 آ 7 5 1 :8 [همالظب ةرومعملا ىشغي] «اهاشغي

 تاك اهلجاذإرالأو و ير اهلنا 2 صلاه يملأ 7 [ىلاعتو هناحبس] امينابو «اهانبامو ءامسلاوإ»

 هطول )هبا لَمتلأَو )اهيا قلخخو ءاهاحد (اهاحطامو ضرألاوإ» :"
 1567 َهوُقتواَمرو اهم 0 اَهَوَساَمَويفتوْإ) 2 مروج يئشأفإل + ةيوقلا ةرطفا م 00 لآ ذآ 20 ىلع اهقلخ اهاوَسامو سفنوو» 2 اهيفام
 ور 201 ما ياس سار ١ هل هل ها أ دق 84 رشلا ريخلا اهدشرأ اهاوقتو

 ذك( اَهْنَّس 0 ا حلفأ دقز» :4 رشلاو ا 4
 دومت تب سو نم باحد رنم حلفأ نم اهرهطو هللا ةعاطب «اهاكز نق

 هلأ لوس رم َلاَمَف ايلا لق تأ تَعِسأذ ذإ 67 آَهسوغَطي نم باخ دقوط ٠١: ةفيندلا قالخألا
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 ممَمَدَفاهورغمف هوب 69 اَهيِقَسَوَعَسأَدَق 1١: لجو ّرع هللا ةعاط كرتو يصاعملا
 (0) اهبقع ُفاَحيلَو اهتم مهند د مهوسر دوم تبذك «اهاوغطب دوغ تبذكإل
 : ”١ يغبلاو نايغطلا نم هيلع اوناكام ببسب

 0 20527 0 2 كتلازوش 125 ردو :ةليبتلا ىتشأ «اهاقشأ تبا ذإ)
 0 1 ملاح للا ظاوش مهّيجاص اًوَدانفإم :هيف ىلاعت هللا لاق يذلا

 ميفَرلا نشَرلاَهَلاو حبل 0 لوسر مه لاقفإ» ١: َرَقَتف ىطاعتف
 0 1 , 1 2 5 ١ 514 هولا ةقانإ» مالسلا هيلع ًاحلاص ينعي هلل

 قلو َقاحلَمَو ل ل در اهلاوي ىَتْعَي د للا وسب اه + نأ هللا ةقان وردا

 © قلاب َقَدَصَو مر قنا طْعَأْنَماَمََت يل | َّقَشل يسد نإف ءاهايقُس يف اهيلع اودتعتال «اهايقّسوإ»
 مو 7 -_ موك و نسر 0 موي برش 8 جم حس ل 28م 70 4 هو لاق «مولعم ب مكلو لي برش اه عع رص رس

 قس ابَب دكر( م غبسأو لخ نم مامأو (0) ] ئرسيلل هر سينسف اهف هوبّذك «اهورقعف ُه وُبذكفإل : ١ :ىلاعت

 انعم () قكصرتاَدوُملامُهْتَسنَعباَمَو ار رخل ريم () 6 يتلا ةقانلا اورقع نأ كلذ مهيقعأف هب مهءاج
 س 2 0 هه حر هم و جس ميملع َةبححو مهل ةيآ ةرخصلا نم هللا اهجرخأ

 © طلت وكدا( لول اوكا( © ١ دهلل هللا بضع « مهبنذب مهر مييلع مدمدفإل

 لعجف «اهاًوسفإ» مهلع هللا ٌرّمدف مهلع

 01 ©١: ءاوسلا ىلع مييلع ةلزان ةبوقعلا

 .[هدابع دابعلاو .هقلخخ قلخلاف] ةعبت ٍدحُأ نم هللا فاخيال اَهاَبقُع فاخيالوإ

 ليالا ةروس ريسفت
 مسقلا ناك الو ,ىننألاو ٌركذلا قلخاموؤ» : هقارشإو هئايضب 4 ىلَت اذإ راهتلاول» :؟ [هتملظب قئالخلا يطغُي] «ىشغي اذإ ليللاو) : ١

 نمف ؛ ةفلاختمو ًاضيأ ةداضتم دابعلا لامعأ ٍ«ىشل مكيعس نإ : 4 :ىلاعت لاق اذهلو ًاداضتم ًاضيأ هيلع مّسقملا ناك ةداضنملا ءايشألا هذهب

 «هللاالإ هلإداب «ىنسحلاب َقّدصوإل :* هرومأ يف هللا ىقتاو «هجارخإب َريأام ىَطعأ «ىقتاو ىطعأ نَم اًمأفإل :© ًارش لعاف نمو «أريخ لعاف
 بذكوإل :4 لجو رع هّبر نع 4 ىنغتساوإل هدنع امب «لخي نَم اًمأو» :8 ةّثجلل :ينعي 4ىَرْسِيلل ُةَرْسيِنسفإل :7 (ةّثجلا ىتسحلاو)
 !؟ راثلا يف ىّدرتو تام اذإ 4 ىذرت اذإ ُهَلام دنع ييغياموإ» ١١: ّرشلا قيرطل ٍ«ىَرْسُعلل ُةَرَسيِنسفإل ٠ ةرخآلا يف ءازجلاب « ىتسحلاب

 ًاران مكترذنأف# : ١4 امهيف فّرصتملا انأو انكلم عيمجلا «ىلوألاو ةّرخالل انل نإوإ : ١5 مارحلاو لالحلا نس «ىدهلل انيلع نإ : ؟

 امهثم ٍلغي ران نم ٍناكارشو نالعن ُهل نَم ًاباذع راثلا .لهأ نوهأ نإ) :لاق ملسو لاو هيلع هللا لص هلل لوسر نأ يراخبلا ىور . .جهونت «ىظلت

 .«ًاباذع مهنوهأل هّنإو اباذع هنم َّدْشَأ ادحأ نأ ىريام «لجرملا يلغي كَ ُةَغامد

 حلفأ دقف ىوقتلا ماشإب ذأ نمف .(مهئيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف «ءافنح يدابع ٌتقلخ يّنِإ لجو ّرع هللا لوقي» :لاق ُهَُْع هللا لوسر نأ ملسم ىور 4 :ةيآلا

 .اهالضإو اهسواسوب نيطايشلا هتلاتجا يذلا وهف كلذ لعف نّمو «تاعاطلا كرتو يصاعملا يف اهلامخإب باخ دقف اهروجفب ذحنأ نمو ءاهتيكزتب
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 انيحوأ كلذكوإ :ىلاعت لاق ك «ىدهف ًالاض كدجووإب :1/ ليلقب ةرجهلا لبق بلاط وبأ يفوت نأ ىلإ هرصنيو هطوخي لزي مل مث ءبلاط وبأ همع

 امأفإ 8 هاوس نّمع هللا كانغأف لايع اذ تنك ىنغأف ًالئاع كدجووإل :8 ةيآلا «ناميإلا الو باتكلاام يردت تنكام انرمأ نم ًاحوُر كيلإ

 نمف 4ثّدحف كّبر ةمعبب اًمأوإ» ١١: نيلو ةمحرب نيكسملا در «ربتالف لئاسلا اًمأوإل : ٠٠ هيلإ نسحأ نكلو هربتتو هّلذنال «زهقتالف ميلا
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 .[عانثلاو ركشلاب كيلع هللا معنأام رشنا :يأ] ءاهب ٌتّدحي نأ معنلا ركش
 5 ز ملأ ةروس 01

 ضقنأ يذلا)» :" (رخأتامو كبنذ نم ّمدقتام هللا كل رفغيل) ىنعمب (كَرْزِو كنع ادعضووإل : ” كلر هانرون ؟4كردص كل خرشن مأإل : ١

 نم ةفإل :ه هللا | لوسر ًادمحم نأ دبشأو هلل الإ | إ ل نأ ديشأ

 :8 ةدابعلا لإ «بصنالإ» ايدل رمأ نم يأ تضف اذا: 2. جرش يع لحد حرش ا ير ا ل 1 ولد

 يعم تركذ الإ رك مر كل انعفرووف : 4 هلمح كلقثأ 0

 .لجو ّزع هللا ىلإ كتبغرو َكتْين لعجا «ٌبَعْراف كبر ىلإوإف
 ةاكز ىّدَأ ْنَم» :هلَع هللا لوسر لاقف ؟هلام ةاكز ٌلجرلا ىَدأ ْنِإ ٌتيأرأ !هللا لوسراي :”لجر لاق : :لاق رباج نع هححصصو ماخلاو هحيحص يف ةعزخخ نباو يناربطلا ىور ١م :ةيآلا

 ا ْنَمو «كيلعام ٌتيضق دقف ةاكزلا تيد اذإ» :لاق لَم هللا لوسر نأ امبيحيحص يف نابح نباو ةيزخ نبا ىور .هلح نم هبسك دق ناك نإ هيلع ٍبّذعُيالف ««ةَرش ةنع بهذ دقف «ولام

 ,/هعهو ه١/19ج بيغرتلا/ .هّثإو هينذ هيلع يأ (هيلع ُهرْصِإ ناكو رج هيف هل نكي هب قّدصت مث مارح كل

 2 2 222222 222252252522222 جا 0 تارا كن تن حب تيتا

 ااا ارمادا ارا ار ار راسا حارسا ارا حر حارات

 ١5: :ىلاعت لاقف ُهَرَسف مث« «ىقشألا الإ

 ضرعأ «يلوتوإ» هباقب «َبّذك يذلا
 اهبتجيسوإ# :11/ هناكرأو هحراوجب لمعلا نع
 مث «يقنلا يقتلا راثلا نع حزحزينسو 4ىَقتألا
 هلام يتْوُي يذلا ١8: :هلوقب ىلاعت هّرَّسف

 يكزي هللا ةعاط يف هلام فرصي 4«ئكرتي
 :18 ايندو زيد نم هبهوامو هلامو ةهَسفن

 هلذب سيل ©« ىَرت ةمعن نم ُةدنع حلا موال

 وهف ءاقورعم هيلإ ىدسأ نَم ةأفاكم يف هلام

 عاغتبا كلذ هعفد امّنإو «كلذ ةلباقم يف يطعي

 هّبر ِهْْجَو ًءاغتبا الإ :50 هّبر هجو
 يف هتيؤر هل لصحي نأ يف ًاعمط «ىلعألا
 «ىضري فوسلوإ 7١: تاّثحلا ضاير

 .ثافصلا هذبب فصتا نم ىضري فوسلو

 ىَحّصلا ةروس ريسفت
 ىلاعت هنم مسق اذه « ىحضلاو# :

 :؟ ءايضلا نم هيف لعجامو ىحضلاب

 مهداو ملظأن نكس «ِيَجَس اذإ ليآلاو»
 «ىلقاموإ» كلكرتام كبَر َكعَد وامإل : .

 نم كل ٌريخ ةرخآللو» :4 كضغبأمو

 هذه نم ِكل ربخ ةرخآلا رادللو «ىلوألا
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذهو «رادلا
 فوسلوإ :© ايندلا يف سانلا دهزأ ملسو

 . ةعافشلا كلذب ينعي «ىضرتف كّبَر كيطعُي

 هابأ نأ كلذو «ىوآ واف أمتي كذجي ملط :5

 هرمعو همأ تيفوت مث ؛همأ نطب يف وهو يفوت
 دبع هّدج ةلافك يف ناك مث ءنيئس تس

 هلفكف ءنينس نامت هرمعو يفوت نأ ىلإ بلطملا



 الأ ينل مكني «نوشرزلاو نيقاو» ١:
 :؟ "نوريصعت يذلا مكتوتيزو «نولكأت

 ىسوم هيلع هللا ملك يذلا #نينيس .روطوإ»
 ينعي «نيمألا دلبلا اذهووط : مالسلا هيلع

 نسحأ يف َناسنإلا انقلخ دقلإ» :4 ةكم
 للاعت هنأ وهو ؛هيلع ُمَسْقْلا وه اذه «ميرقت

 :8© لكشو ةروص نسحأ يف ناسنإلا قلخ
 ءرمعلا لذرأ ىلإ ؟نيلفاس لفسأ ُةانْذْدَر مث

 اونمآ نيذلا الإ :5 ةراضنلاو نْسْحلا دعب
 دري مل نارقلا عمج نمف «تاحلاصلا اولمعو

 «نوثمم ريغ ٌرجأ مهلفإط ءرُمْعلا لذرأ ىلإ
 يف كلتو «ةرخآلا يف اذهو] عوطقم ريغ
 دعب مدا نبااي «كّبذكي امفإب :1/ [ايندلا

 تفرع دقلو داعملا يف ءازجلاب ؟4نيّدلا يف

 وهف ةءادبلا ىلع ردق نم نأ ٌتفرعو «ةءادبلا

 ِءيبش ُّيَأف «ىلوألا قيرطب ةعجرلا ىلع رداق ا
 تفرع دقو داعملاب بيذكتلا ىلع كلمحي

 ؟4نيمكاحلا مكحأب هلا سيلأط :8 !؟اذه
 نأ هلدع نمو ءادحأ ملظيالو روجيال يذلا

 نمم ايندلا يف مولظملل ٌفيصتنيف ةمايقلا مي
 نيتلاو مدح أرق اذإف» :ثيدحلا ينو .هملظ
 مكحأب هللا سيلأط :اهرخآ ىتأف «نوتيزلاو
 نم كلذ ىلع انأو :لقيلف «نيمكاحلا
 .«نيدهاشلا

 «"أرقا ةروس ريسفت
 :؟ «قلخ يذلا كبر مساب أرقال ١:
 تايآلا هذه « قلع نم َناسنإلا قلخإ»

 لوأو «دابعلا اهب هللا محر ٌةمحر لَوُأ تاكرابملا

 هتددر من (ير) ويوَمت سحاق نضل اانقلخدقل 2 000 2و رس تح ص ص ل
 2مم ا م همك رمح غل“

 رج مهل ِتَحِلَصلااوُلِمحوأ وماذا الإ( 2
 26 0 - ١
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 0 ِنيِيذَار لا َدَعَو اول َنينيِسِرْوْطَو ايل نول نبل
 2 200 1 52001 جري رس هو رص رس ١ هي رسسس هس

. 

 هو ولا صاسع عا ل 7 ودوم اه.
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 رو 4 و هرب

 لن

 ُُ | ٌميِداَت عديلف () َوَئِواَحَوب دكان َةَيصاَ ياعسل ١ مج هيرب دك .هسس  رمرهخج دس نا اسم سل ل ا

 سس دورس ع مدد ود 1 رص مس سي هرم

 اجيت 1مل 0-2-2-2 69 08 برَقأوذجْسأو هَعضالالك 2 هير عْنَس9
 1 : كالا 2155955 جي ل

 ملام َناسنإلا َمّلَعط :ه 4ملقلاب ملع يذلا :4 «مركألا َكّبرو أرقاإل :" ناسنإلا قلخ ءادتبا ىلع هيبنتلا اهيفو «مهملع اهب هللا معنأ ةمعن
 َناسنإلا نإ الكإ» :5 ةكئالملا ىلع مدآ هب زاتما يذلا ردقلا وهو «ملعلاب همّركو هفّرشف ملعي ملام ناسنالا ملع نأ ىلاعت همرك نم َنَأو «ملعي

 «ىغجرلا كبر ىلإ نإ :8 :هظعوو هدّدهتو هدعوت مث هلام رثك دق هّسفن ىأر اذإ نايغطو رطب وذ ناسنالا نإ «ىنغتسا هآر نأ: «ىفطيل |
 دعوت ءلهج يبأ يف تلزن «ىلص اذإ دبع ىّبتي يذلا ٍتيأرأإ» ٠١: هَتفرص ميفو ُهتعمج َنيأ نم كلام ىلع كُبيماحّيسو «هللا ىلإ عجرملاو ريصملا
 ٌتنأو ؟«ىوقتلاب ّرمأ وأإل :١؟ ؟4ىدهلا ىلع ناك ْنِإ َتيأرأإل ١١: :ىلاعت لاق ًالّوأ ُهَطَعَوَف ءتيبلا دنع ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا
 عمسيو هاري هللا نأ ملع اَمأ ؟ىري هللا ّنأب ملعي ْمَلَأأ ١: 4 ؟4ىّلوتو بّذك ْنِإ َتيْأَرأأل : 17“ :ىلاعت لاق اذهو ؟هتالص ىلع هدغوتتو هرجزت

 ًاعفسنلإ) دانعلا نم هيف وه امع عجري مل نئل ومي ل ْنِئل الك ©1١: :ًادّدهتمو ًادعوتم ىلاعت لاق مث ؟ءازجلا متأ هلعف ىلع هيزاجيسو همالك |
 :11 اهلاعفأ يف ةثطاخ اهلاقم يف ةبذاك لهج يلأ ةيصان ينعي «ةئطاخ ٍةبذاك ٍةيصانإ» ١5: :لاق مث «ةمايقلا موي ًاداوس اهتْمِسَيَل «ةيصانلاب
 «بترتقاو ْدجْساَو ةدابعلا نع كابني اف دمحماي «هعطتال الكل :184 باذعلا ةكئالم مهو 4ةينابزلا حدس :14 ُهَموق 4هّيِدان عديلفإل

 .[ةدابعلاو ةعاطلاب لجو ّرع هللا ىلإ :يأ]
 0 »ع 0

 .امهعرز عيضوم دارملا اكو .سدقملا تيبو «قشمد دجسم امه دارملا :نيرسفملا نم ريثك لوق يفو )١(

 .نارقلا نم لزن ءيش لوأ يهو 222١



 تارا رار ار خوخ

 ردقلا ةروس ريسفتا ش
 هلأ ىلاعت ريغي «ردقلا ليل يف ةالزأ نإ : ١ لولا

 يتلا ةكرابملا ةليللا يهو ءردقلا ةليل نارقلا لزنأ 4 26
 ٍةليل يف ٌةانلزنأ انإإل :لجو رع هللا لاق »ا 1 1

 0 --00-- رهش نم يهو ءردقلا ةليل يهو «#ةكرابم 5 7
 هلا لزنأ :سابع نبا لاق «4ذآرقلا هيف لرنأ دف © ردَعْلا َلَلاَم َكردَأآمَو [يل ِردَمْلا يل فهر
 ٍتيب ىلإ ظوفحملا حوّللا نم ةدحاو ةلمج نارقلا يي 5 و اي ص 21 م م نو حس 1

 بسحي ًالصفم لزن مث ءايندلا ءامسلا نم ةّريلا 3-2 6 0 هليل

 مقسم لا لام اسي لا دلع ل ل 25 2 6 رجع اعلطم 00 ا م سس سحا م .
 59 8 دابا

 نارقلا لازنإب اهصخخأ يتلا ردقلا ةلي نأشل
 !؟4ردقلا ةليلام كاردأاموإ : وى فرط ١
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 : 0 ملأ .م "اح : 2 سس 20000 م السر
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 2 00 200 0 ةمْيَق نك ايف لزنت عم نوُلزنتي ةكئالملاو ءاهتكرب ةرثكل ادب 10

 لع نيوحف انهه وألا نأ .ةحرلو ةكربلا لا نضال بكل أوف 8-0 قار
 هرّذق دق :يأ] «رمأ لك نمإ» مالسلا 4 صاح وذ لال ورم “4 دق لق أ ْ / ١ هم رسو عسسل روج 12061 56

 ٌمالسإل :8© [لباق ىلإ ةنسلا كلت يف هاضقو 026 1
 لمعي نأ ناطيشلا عيطتسيال ةملاس يه «يه 2 يوكل وةك ل 1000

 قح» ىذا وا اءوس اهب 201 1س م «رجفلا علطم يحط ذأ وأ ايش ايف 3 لس 000
 دجاسملا لهأ ىلع ردقلا ةليل ةكئالملا مّلست هاا اكرشمْلاو ينكلاٍل ه لمان او نأ ورفك نبذ نإ

 رجزلا عاب تح يعبأ 0
 ةنيبلا ةروس ريسفت 0_1 م

 لهأ ني هناي . ل ريحه كيلوا تح لَصل ا اولمعو
 ىراصتنلاو دوسملا مهو مباسكلا 2 0 3 0 ١

 نم نارينلاو ناثوألا ةدبع .نم «نيكرشملاو» 7 ةكلا © | #2

 هللا نم لوسرإ : " همم ةيكرشلوو سلا 0
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 ل

0 
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 ./079/ ؛ج ريثك نبا ..«ةليل رخآ يف وأ «نيرشعو عست وأ «نيرشعو عبس وأ ؛نيرشعو سمخ وأ «نيرشعو ثالث وأ ءنيرشعو ىدحإ رتو يف اهّنإَف «رخاوألا
 ./40/؟ج بيغرتلا/ .ثيدحلا ؛هبنذ نم مّدقتام هل َرِفَغ ءاباستحاو ًانامإ ردقلا ةليل َماق ْنَم :هيَع يبنلا لاق :لاق ةريره يأ نع اميحيحس يف ناخيشلا ىورو
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 ا : ا ابق نيدلاح ر دع نم 7 ! ١ ااا ًادبأ اييف نيدلاخ ٌراسألا اهبحت نم

 4 2 2 مل حض 2 7 و ير اس سمر 2 كلر 3 نأ 0 مال : 5 - 2 ١
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1 1 
 ل مل
 ما

 ا تايواقلا ةروس ريسفت ١
 000 و 0 ة ل تر ' 86 05 له مك هي 1
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 7 5 1 72-010 5 كا | : 8 1: 5 32 7 معو ع 04 مو م 1
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 و سدس 4
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 ا ولو اهتراحل ةراج نرقحتال تانمؤملا ءاسن رشعماي» :ًاضيأ حيحصلا يفو «طسبنم هيلإ كهجوو كاخخأ ىقلت نأ ولو «يقستسملا ءانإ يف كولد نم حرف نأ ولو ًائيش فورعملا نم َنَرقحتال» 1

 8 .«ناعبشلا نم اهَّدَسَم عئاجلا نم ٌدَسَت اهّنإف ءةرغ قب ولو راثلا نم يرتتسا ةشئاعأي» :لاق هلع هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر نيئمؤملا مأ ةشئاع نع دمحأ ىورو .اهفلظ يأ (َواَش َنِسْرَف 1
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 هيف عقي يذلا نامزلا :ٌرصعل

 ىلاعت مسقأ ؛رشو ٍريخ نم 7 يب 0
 :كالهو ةراسخ ىففل ناسنالا نأ ىلع كلذب

 الإ د" «رشخ يفل َناسنإلا نإ :3

 نم ىتتساف «تاحاصلا اوُلِعو اوُنمآ نيذلا
 اونمآ نيذلا نارا نع ناسناإلا سنج

 مهحراوجب تاحلاصلا اولمعو ءميولسقب
 «تاعاطلا ُءادأ وهو #قحلاب اًوَصاَوتوظ

 ىلع «ريملاب اًوَصاوتوإ ؛تامّرحْما كرتو
 نَمِم .يذّوُي نم ىذأو «رادقألاو بئاصملا
 .ركنملا نع هنوهنيو فورعملاب هنورمأي

 ةزَمُها ةروس ريسفت
 ديده :ليو] 4ِةزَمَل ِةَرَمُه لكل ليو ١:

 ينعي ؛لعفلاب زامّللاو «لوقلاب زاّمْما [ديعوو
 :7 مهنم صقتيو سانلا يرّدزي يذلا

11 

 علا 1و 7
 مجعلا ةلوس

 0 2 0 رطل
 اوصاوتو ٍتاَحِلنَصلااوُلِمَعَو

0 71 

 ل
 3 جلا مدنا َرَمْلوَ

 8 ) رئلقل قل ملح لَم
 #8 ةدكوملاهلارات (ن) ةمطخلا امكن ىلع هضعب هعمج 4ةدَدعو الام عمج يذلا»

 5 هانت ملا 0 6 51 دما الم ذأ بسبل + يا يي و © سلس >"ع حض م هه 0 ةك هدد 00 3
 : رادلا هذه يف ُهُدّلِخُي َلاملا هعمج نأ ّنظي

 3 .بسح مالو معز ام رمألا سيل «الكإب
 اذه نقلل «ةمطحلا يف نبي :ىلاعت لاق
 ميسا يهو «ةمطخلا يف هّدعف الام عمج يذلا

0 
 0 ا ل

 ا 109 ليفْلا بحس يََلَمَكِكَتدَك
 لاق اذهو ءاهيف نَم مطحت اهّنأل ؛راثلا نم ةقبط

 9 | لباب 0 5 52 ويصنف ىىبإ 26 !؟(ةمطحلام َكاَرذأاموإط :0 ىلاعت
 1 22 ىلع غلطت يتلاؤلا 7 «ةدقوملا هللا زانإ»
 ءايحأ مهو ةدشألا ىلإ مهقرحت 4(ِةدِفألا
 ١ 07-5 م 12 1 ا تغلب اذا ] ىتح هدذسج نم ءيش لك لكأت

 ه8 © تك 7 2 اا
 .[اهنم انرجأ هللا راق فمي نو : يأ أ ديدح نم دمع دمت دمع يف : 9 ةقبطم «ٌةدصؤم مهيلع اهنإإ»

 ,ليفلا ةروس ريسفت
 دق اوناك نيذلا ليفلا باحصأ نم مهنلع فرص ايف شيرق ىلع اهب هللا نما يتلا معنلا نم هذه ؟4ليفلا باحصأب كلير لف فيك رب ملأ |

 :" 4 ليلضت يف ْمُهَديك لعجي ْمْلَأأل :7 :ىلاعت لاق اذهو «ةبيخ ٌرِشب مهّدرو مهّيعس َبّيخو مهقانا مغرأو هللا مهّدابَأف :ةبعكلا مده ىلع اومزع

 لاثمأ «ةراجحلا اهريفاظأو اهريقانم يف ةيرحب دوس رويط يهو ءرحبلا نم تجرخ َلْبوملا لبالاك عيطاقألا يه «ليبابأ اريط مهيلع لسرأو#

 لك ليجسلاو .ريثكلا ديدشلا :ليجسلاو] .ِهرْيُد نم جرخ الإ رلجر سأر ىلع رجح عقي امف # ليججس نم ٍةراجحب مهيمرتإل : 4 فيطاطخلا

 1 .باودلل ّرِجُي يذلا نبتلك «ٍلوكأم ٍفصعك مهلعجفإل : ه [بلص ديدش

 رصعلا ةروس رخآلا ىلع امهدحأ أرقي نأ ىلع الإ اًقرتفي مل اًيقتلا اذإ يع هللا لوسر باحبصأ نم نالجرلا ناك :لاق نصح نب هللا ديبع نب تبا نع يئاربطلا ىور :رصعلا ةروس
 1 ./ه407/1ج رثك نبا| .!!مُهتعسول ةروسلا هذه ساّنلا ٌرّبدت ول :يعفاشلا مامإلا لاقو .رخآلا ىلع امهدحأ ْمْلِسُي مث ءاهرخآ ىلإ

 لإ ريشُيو - انهاه ىوقتلا ءانهاه ىوقتلا ءانهاه ىوقتلا ُةُرِقحيالو هُلُذَحِيالو ُهُمِلظِيال ءملسملا وخأ ملسملا» :لاق يع ذل لوسر نأ هحيحص يف ملسم ىور :ةزمهلا ةروس
 ٌرمحأ نم ريخم تسل كّئإف ْرظْنا» :هل لاق هع يتلا نأ ٌرَذ بأ نع دمحأ ىورو .«ةلامو ُهُضْرِعو َُمَد :مارج ملسملا ىلع ملسملا لك «ملسملا ُهاَنَأ ٌرقحي نأ رشا نم ءىرما بسحب - وردص

 ./517و 509/9 ج بيغرتلا/ .هىّوقتب هَلضفت نأ الإ ءدوسأالو
 سجل 0 أتخذ > > > ب بنب7
 تي
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 ىو 7 93 هد 0 رج 0 و ٍ مطران رلاهللاو سا

 ٍفيَضَاو اَمَسلا هل حهفلإ © شرف فهلليال 8
 هه ضو 0-5 ورم > :

 رج

 وأ فوخ نم مهنماءو عوج نم
 د جلاد 720

 25 0 د
 ميكا ارهكرلاهللاو سا

 هددَم () ينبت دكا

00 
 هنعْمه َنِذَلا ل َزَصْملإَلِبَوَ ظ

 نوعنميو (و) توءاري مهنبذلا اي

 مبكرا ارهكرلا ولاه سل

 رمال © رككلاتكيستاتإ
 0 ريالا وه لكاس كمإ

7 2-5 25 2 
 0989 ةكه

 مهفاليإإ» :؟ «كلذ يف مهيلع يتمعنو «شيرق

 مهعاتجاو مهفالتثال «فيصلاو ءاتشلا ةّلحر
 ةلحرلا نم هنوفلأي اوناكامو .نينما مهدلب يف

 يف ماشلا ىلإ فيصلا يفو «نهلا ىلإ ءاتشلا يف
 مهدلب ىلإ نوعجري مث ؛كلذ ريغو ءرجانملا
 ةمعنلا هذه ركش ىلإ مهّدشرأ مث .نينما

 اذه بر اوُدبعيلفإ : :ىلاعت لاقف ةميظعلا

 مهل لعج ام ةدابعلاب هوُدَحوُياَف 4تيبلا
 مهمعطأ يذلا :4 ًامّرع ًاتيبو ًانمآ ًامّرح

 ٌبر وه «ٍفْوخ نم ميمو عوج نم

 ,عوج نم مهمعطأ يذلا وهو تيبلا

 «نمألاب مهءلع لضفت «ٍفْؤَخ نم ْمهَتَماوإ
 .هل كيرشال ةدحو ةدابعلاب هودرفيف

 نوما ةروس ريسفت
 بّذكُي يذلا دمحماي «تيأرأل ١:

 :* باوشلاو ءازجلاو داعملا وهو ؟4نيّدلاب
 رهقُي يذلا وه 4متيلا عدي يذلا َكِلَذفإي

 هيلإ نسحُيالو همعطُيالو ٌهقح هملظي ؛ميتيلا
 «نيكسملا ماعط ىلع ضال 3: 9

 هبيذكتو هلخبل ؛ريقفلا ماعطإب رمايالو]

 نيذلا» :ه «نيلصملل ليوفإ :4 [ءازجاب
 «نيقفانملا ينعي ك4( نوُهاَس مهتالص نع مُه

 رّسلا يف نوُلِصُيالو ةينالعلا يف نولصي نيذلا
 :ىلاعت لاق © 4«ذنوؤاري مه نيذلاإ» :5

 مهُعِداَح وهو هللا نوُعِداَخُي نيقفانلا َنِإظ

 نوُؤاَرُي ىلاسك اوُماق ٍةالصلا ىلإ اوُماق اذإو
 :7 «ًالياق الإ هللا َنوُركذيالو ساتلا

 عنمل ءالؤهف ؛مييلإ هعوجّرو هنيع ءاقب عم هب ناعتسُيو عفتنُيام ةراعإبالو ىتح .هقلخخ ىلإ اوُنَسحأالو مهّبر ةدابع اوُئَسحْأال مه «نوعاملا نوعنميوإل
 .ىلوأو ىلوأ تابرقلا عاونأو ةاكزلا

 رثوكلا ةروس ريسفت
 ةّنجلا يف لجو ّرع يّبر هيناطعأ رهن وه» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟(رثوكلاام َنوَرْدَت له» :هَع هللا لوسر لاق 4َرَتْوَكلا كاتيطعأ انإإف ١:

 ةرخآلاو ايندلا يف َريثكلا َريخلا كانيطعأ اك 4« كّبرل لصف :5 ثيدحلا «بكاوكلا ددع هينا «ةمايقلا موي يتمأ هيلع ُدِرت «ريثك ٌريخ هيلع
 يِتاَمْمو يايحمو يكسُنو ينالص نإ لق :ىلاعت لاق اك هل كيرشال ةّدحو ىلاعت همسا ىلع «رحناو» .ةلفانلاو ةبوتكملا كتالص كبرل صلخاف

 قحلاو ىدهلا نم هب ٌتثجام ضغبمو دمحماي كضغبم نإ 4كتناش نإو» :# 4نيملسملا لؤأ انأو ٌتْرِمأ كلذبو هل كيرشال نيملاعلا ّبَر هلل

 .عطقنملا لذألا ٌلقألا وه «رتبألا َرْهِط

 :ىلاعت لاق 6 4تيبلا اذه بر اودبعيلفإل «مهوح نم ُساَتلا فْطخْيو نم امّرَح انلعج ان اْوَرَي ملول :ىلاعت لاق ا؟ «فوخ نم مهنمار عوج نم مهمعطأ يذلاإ» 6 :ةيآلا
0 

 .4نيملسملا نم نوكأ نأ ُترمُأو ٍءيبش لك ُهلو اًهَمّرح يذلا ةدلبلا هذه بر َدْبعأ نأ ُثْرِمأ امنإ لإ
 ةبابسلاب راشأو ««اذكه ءةنحلا يف ميتيلا لفاكو انأ» : رع هللا لوسر لاق :لاق يدعاسلا دعس نب لبس نع يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا ىور «متيلا عدي يذلا كلذفإ» ؟ :ةيآلا

 ناك وأ «هوحنو هدلو دلوك ؛هباسنأو همحر يوذ نم ميتيلل لفاكلا ناك ءاوسو .هوبأ تام ْنَم :ساّتلا نم ميتيلاو .هيريو هلوعيو هرمأب موقي يذلا وه :ميتيلا لفاكو .ائيش امهنيب جّرفو ىطسولاو
 ./ة14- ة1/1ج لوصألا عماج/ .دحاو ُهّرجأ ّنِإف ءهب لفكت هريغل ًايبنجأ
 بو 2 2 222  ججبججبجب ججيببجببجب 722222227722222 22222222222 ججج7جججج

 يي يدم يدم ين قاع حن كن يو ين قاب قم نر ند 222 ين ين حم دن جن جد ح2 د جد يد تارا اا رار انااا تارا احا ار تارا ار تا ا ااا تارا اا را ا ين ا يا 2 ل ا
 امس ا احبج



 ةروسلا هذه 0 ابيأاي لق ١:

 يهو .صالخاإلاب ةرما يهو «نوكرسشملا 0

 ّنكلو «ضرألا هجو ىلع رفاك لك لمشت أ
 هو .شيف راثك باطل ذم نول |
 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اوعد مهلهج نم "ا

 ُهَدوبْعَم نوُدبعيو ةنس مهناثوأ ةدابع ىلإ ملسو 1

 للص هلوسر رمأو «ةروسلا هذه هللا لزنأف ءةنس 1[

 مهنيد نم أربتي نأ اهيف ملسو هلاو هيلع هللا 0
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 © مستشار( دبل آمَدوُديعَرْمَآآلَو ١ © ثنا ذنعأال () تونيك (هاكزأ
 و ع - 1 ه1 1 وفول ا) يآ ءادذي ديلعرسلا لو

 0 : «نوُدبعتام دبغأالو : :لاقف قّيلكلاب
 - 5 © يررتومم 7 | 0 يع 100 ' 0

 9 مف ٠ 0 ش 0 349 هل 1 -. 8 8 .

 0 رح :يأ ؛هل كيرشال هدحو هللا وهو ؛ُدّيُغَأام | ١ دي ا الل 0
 7 9 ءاللزاه< 9

 1 غفل قرا ةلا وس 2 ٠ رماوأب نودتقت متنأالو ,مكتدابعب يدتقأ انأال ا
 1 سالم مآرو 59 حتفلاوو هللارصن ءاَجاَد ذإ نم ًائيش متعرتخا دق لب «هتدابع يف هعرشو هللا ل 1 هه آخ ها م 5 أذ 1

 7 0 3 نوعي نإ :ىلاعت لاق 3 ؛مكسفنأ ءاقلت ا
 7 عب ع 7 5 74

 1 كيرِدَمَص حيف | 0 0 بوه نيو ف وُلْخَدي ْنِم ْمُهُءاَج دقلو سفنألا ىّرهتامو َّنظلا الإ |
 47 و

 ا اك مّن ةرفْعَتسا 0 ممم عيش يف مم او ميد 0 تدم جمر هيف مهام . ف 3 ٌريتف «4ىدهلا م أ
 1 ١ 538 ابا 5 و : ةدابعو هدبعي دوبعم نم هل ٌدبال ٌدباعلا ّنإف /

 ١ 1 اس١ 2س 25 0 تأ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاف ؛هيلإ اهكلسي / 1 : يا (  قككاووش 8 1 2 9 : : 1
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